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LATA 60. Z BOLESŁAWIECKIM STEMPLEM
Zaprojektowany przez Magdalenę Gazur zestaw
„Lata 60.” łączy elementy tradycyjnej bolesławieckiej ceramiki z wzorami tkanin z lat 60. i 70.
Multiplikacja elementów, a także charakterystyczna
kolorystyka – kobalt zderzony z czerwienią – połączone zostały z prostą symetrią ceramiki, tworząc
całość utrzymaną w charakterze unikalnej techniki
stempelkowej.
– Fascynują mnie geometryczne formy, rytmy w zdobieniach, pewien ukryty ład, porządek i oczywiście
technologia tworzenia. Może stąd wywodzi się moja
fascynacja latami sześćdziesiątymi – opowiada
główna projektantka Manufaktury w Bolesławcu.

Nagrodzona must have 2020 kolekcja obecnie
obejmuje dzbanek, dwie filiżanki i dwa kubki. Ma
jednak zostać rozszerzona o mlecznik, talerzyk
deserowy, mały imbryk i wazonik.
www.manufakturawboleslawcu.com

KOLEKCJA TKANIN
INSPIROWANA NATURĄ
SHAPES OF NATURE Fargotex to wyjątkowe
wzornictwo idealnie wpisujące się w obecne
trendy we wnętrzach zarówno minimalistycznych,
jak i nowoczesnych. To nie są zwykłe materiały.
To kształty zaczerpnięte z natury przeniesione
w unikatowe struktury. Nowatorskie wydanie
sztruksu, który jest nieregularny i trójwymiarowy.
Kunsztu dodaje mu francuska pętelka bouclé czy
wyraziste sploty przędzy szenilowej. Kolorystyka: od niebieskości w wielu odsłonach, przez
uniwersalne beże piasków pustyni i ponadczasowe
szarości. Miłośnicy mocnych kolorów odnajdą tu
zielenie lasów tropikalnych i rude kaniony.
www.fargotex.pl

EKSTRAWAGANCKA
ELEGANCJA
NA WYSOKI POŁYSK
Stolik kawowy JERNBJORN został zaprojektowany w autorskim atelier Dobek & Stypińska
i wyprodukowany ręcznie w pracowni rzemieślniczej. Jego blat wykonano z lakierowanego drewna
bukowego w specjalnej selekcji, co zapewnia wyjątkowe doznania wizualne. Eleganckie ostre cięcia
podkreślające bardzo bogaty wzór usłojenia drewna oraz geometryczna rama
wykonana z polerowanej stali sprawiają, że mebel jest doskonałym uzupełnieniem
nowoczesnych designerskich wnętrz.
Stolik na życzenie może być personalizowany. W ofercie tego producenta znajduje się wiele podobnych modeli stolików, jak również lamp oraz akcesoriów
kuchennych.
www.ds-manufaktura.com
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KoloryJAKODŻYWIAJĄ
WITAMINY
Świat kolorów ma ogromny wpływ na zdrowie, zachowanie, emocje, a także myśli.
Moc oddziaływania barw porównywalna jest do mocy witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wiedzieli o tym
już ludzie żyjący kilka tysięcy lat temu. Starożytna wiedza o potędze oddziaływania
barw znajdowała zastosowanie w życiu codziennym oraz w organizacji świąt i ceremonii. Według jej zasad tworzone były wystroje pomieszczeń, przedmioty użytkowe,
a także terapie skuteczne w leczeniu wielu schorzeń.
Korzystając z tych cennych nauk, w Egipcie kolor pomieszczenia wybierano
w zależności od tego, jaki efekt miał zostać uzyskany, a szczególną uwagę przywiązywano do kolorów słońca.
W starożytnych Chinach kolor złoty uznany był za tak nadzwyczajnie cenny, że
mógł go używać wyłącznie cesarz. Rzymianie natomiast za wyjątkowy kolor uznali
czerwień pompejańską, a Grecy do ozdabiania swoich szat i wyrobów rzemiosła
artystycznego upodobali sobie tylko ciemną zieleń oraz niebieski.
Starożytna wiedza o kolorach ustanowiła solidny fundament nowożytnych zainteresowań i badań, których punktem wyjścia było wyjaśnienie, czym są kolory.
Dokonał tego I. Newton, który rozszczepił promień światła, pokazując, że składa
się ono z siedmiu podstawowych kolorów. Fizyka tłumaczy więc każdą barwę jako
falę elektromagnetyczną o określonej częstotliwości. Dlatego mają one możliwość
bezpośredniego wpływania na komórki naszego ciała. Mają również ogromny wpływ
na ludzką psychikę.
Badania tego zjawiska, jako jeden z pierwszych w Europie, prowadził Goethe. Wyniki
jego prac opisane w „Nauce o kolorach” w 1810 roku wykorzystane zostały do
dalszych dociekań i doświadczeń budujących nasze dzisiejsze zasoby wiedzy na temat
ogromnego wpływu kolorów na ludzi. Nauka ta wciąż jest pogłębiana jak również
jest z powodzeniem stosowana.
Wzbudza ona wciąż zainteresowanie naukowców wielu dziedzin, fizyków, lekarzy,
psychologów i psychiatrów oraz twórców, a nawet dzisiejszych specjalistów od
reklam.
Po kolejnych stuleciach badań wiadomo, że kolory mają ogromny wpływ na komórki
naszego ciała, oddziałują na nas zarówno przez skórę, narząd wzroku, jak i jedzenie.
Dlatego warto zwracać uwagę na to, jakimi kolorami się otaczamy, odżywiamy.

Aziralili Agnieszka Dirks
Ekspertka Sztuki Pozytywnej i Pozytywnych Przestrzeni, kultywująca kształty, kolory, teksturę – gotowe obrazy wywołujące
pozytywne emocje. Oprócz malowania zajmuje się zdrowym budownictwem – bo
ważne jest, by mieszkać pozytywnie.

www.aziraliliart.com
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ELEGANCJA I LUKSUS
GLAMOUR
Głęboko matowa farba Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3 w odcieniu 1969 to sposób na
wprowadzenie do sypialni aury elegancji i luksusu.
Pokrywając tym odcieniem ściany ozdobione
sztukaterią, uzyskamy efekt harmonijnego łączenia
się różnych powierzchni i faktur. Wyrafinowana
szarość będzie stanowić również wyśmienite tło
dla eleganckich dodatków, takich jak złota lampa
w stylu glamour, żywa roślinność czy dekoracyjne
pledy. Wytwornym i funkcjonalnym dopełnieniem
aranżacji będzie stonowany prostokątny zagłówek
łóżka wykonany z weluru.
www.tikkurila.pl

PERSONALIZOWANA TAPETA
Studio fototapet MAMITA powstało na krakowskim Kazimierzu
z połączenia sił artystki i filozofa dwanaście lat temu. Celem twórców było obalenie ówczesnego mitu o fototapetach jako kiczu
z banalnym widoczkiem. MAMITA oferuje polski produkt na europejskim, ekologicznym materiale. Atelier znajduje się w centrum
Krakowa, gdzie właściciele pomogą w doborze odpowiedniej
tapety, personalizując ją pod konkretne pomieszczenie. Tapety od
Mamity mogą być wykorzystane w strefach kuchennych
narażonych na wysokie ryzyko zabrudzenia, a także
w łazienkach. Atelier współpracuje z wieloma projektantami i pasjonatami wnętrz, dopasowując
kolorystykę i kompozycję czy tworząc produkt na
indywidualne zamówienie.
www.mamita.pl

LAMPY THORO – UNIKALNY DESIGN
OD POLSKIEGO PRODUCENTA
Natchnieniem dla twórców marki jest skandynawski minimalizm oraz natura.
Wiodącym wzorem w kolekcji stał się LEHDET w kolorze roku PANTONE
2021 Illuminating Yellow. Lampę zaprojektował scenograf i architekt wnętrz
z międzynarodowym doświadczeniem Łukasz Kwietniewski. LEHDET jako lampa
wielkogabarytowa idealnie odnajdzie się w dużych i wysokich przestrzeniach hoteli,
restauracji czy luksusowych apartamentów.
Kolekcja THORO to w stu procentach polska produkcja; oryginalne wzornictwo,
doskonała jakość, szybki czas realizacji i personalizacja koloru lampy na życzenie
klienta.
www.thoro.pl
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ABSTRAKCJA
W DUŻYM FORMACIE
Sylwia Michalska to znakomita malarka, której
inspiracją jest piękno chwili, przeżyć, spotkanych
ludzi i nasze polskie krajobrazy Warmii i Mazur
oraz Bałtyku. Z powodzeniem obroniła dyplom
z malarstwa u profesora Wojciecha Sadleya na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Tworzy obrazy abstrakcyjne dużego formatu
– niejasne, łagodne, subtelne, niedopowiedziane
– oraz pejzaże i marynistykę – obrazy olejne na
płótnie i starych deskach z duszą. Sztuka pani Sylwii
to gra kolorów, kobiecych i delikatnych, które
z powodzeniem artystka przedstawia na wielu
wernisażach i wystawach.

www.artpracownia.wordpress.com
/obrazy.sylwia.michalska
/obrazymichalska
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Ponadczasowe

DREWNO

Trendy w projektowaniu naszych przestrzeni zmieniają się jak w kalejdoskopie. Projektanci codziennie zaskakują nowymi pomysłami, rozwiązaniami, wykorzystaniem
najnowszych możliwości technologicznych. To, co jest niezmienne, to upodobanie do
drewna. Zdaje się, że ten materiał towarzyszy nam od zawsze. Zdecydowanie zasługuje na to, by stanąć w szeregu „ponadczasowych”. Bo nie jest nudne. Upodobaliśmy
sobie nie tylko dąb, sosnę i olchę. Uwielbiamy też egzotyczne odmiany i ciepłe odcienie
choćby palisandru czy drzewa mahoniowego i mango. Drewniane meble, dekory, akcesoria kupujemy na lata. Otaczamy się tym, co trwałe, estetyczne, funkcjonalne, co ma
historyczne korzenie.
W przestrzennej jadalni stoi solidny drewniany stół wykonany z jednego kawałka
drewna z oryginalnymi krzesłami… często w zupełnie odmiennym stylu – to charakterystyczne dla skandynawskiej odmiany designu. Masywna wyspa z drewnianym blatem
w kuchni pojawia się niemal we wszystkich przestrzeniach. Stara stuletnia decha stoi
gdzieś w kąciku salonu lub zamieniona jest w obraz albo też służy jako portal kominkowy
– to z kolei częsty motyw realizacji w stylu loft, rustic, vintage czy prowansalskim, ale
króluje też w modern. Każdy kawałek drewna opowiada jakąś historię.
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Pojemnik Eva Solo
CZERWONA
MASZYNA

Biblioteka Helena
TABLE4U

Zmiotka i szufelka
Eva Solo
CZERWONA
MASZYNA

Stolik kawowy
PREVIS HOME
Stolik Bloom
TON
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COSENTINO OTWIERA
NOWE CENTRUM
DYSTRYBUCYJNE
NA ŚLĄSKU
Cosentino Katowice to nowa przestrzeń biurowo-magazynowa o powierzchni 3100 m2 należąca do światowego
lidera w produkcji innowacyjnych materiałów wykończeniowych. Klienci znajdą tu innowacyjne i trwałe materiały
z portfolio konglomeratów kwarcowych Silestone, spieków
ultrakompaktowych Dekton, a także specjalnie impregnowanych naturalnych kamieni Sensa. Centra Cosentino
– mimo że służą przede wszystkim do celów dystrybucji produktów – są również otwarte dla odwiedzających klientów,
którzy mogą obejrzeć interesujący ich wzór w prawdziwym
wielkoformatowym rozmiarze.

MEBLE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI
ŻYWICY EPOKSYDOWEJ
RESIN CONCEPT zajmuje się tworzeniem nowoczesnych
mebli z żywicy, spersonalizowanych zgodnie z oczekiwaniami
i wytycznymi klienta. Tu powstają stoły, blaty, drzwi przesuwne, komody, stoliki kawowe, schody oraz parapety. Do
ich tworzenia projektanci marki wykorzystują różne gatunki
drewna, tekstylia, korek, kamienie, elementy zieleni – wszystko, co klient chce posiadać we własnym wnętrzu, zatopione
w żywicy, zamknięte w ramach, tworząc mebel unikatowy,
ultranowoczesny, ale także funkcjonalny. Dostępna jest cała
paleta barw żywicy wraz z jej transparentną wersją.
www.resinconcept.com

Nowe kolory roku PANTONE tworzą wyjątkowo zgrany
duet kolorystyczny. Ultimate Grey odzwierciedla praktyczny
sposób myślenia narzucony przez pandemię, a jego lśniący
w słońcu odpowiednik wyraża pogodę ducha i optymizm.
– Część architektów już dawno dostrzegła potencjał obu
kolorów, czego przykładem mogą być fantastyczne realizacje
z meblami polskich marek Gala Collezione i Sweet Sit autorstwa Sandry Białkowskiej z pracowni Dobry Układ czy Łukasza
Święcickiego z Łukasz Święcicki Architektura – mówi Izabela
Stępień, Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej w Gala
Collezione, producenta mebli wypoczynkowych, które
można zamówić w dowolnym, wybranym ze wzornika
kolorze.
www.GalaMeble.com
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fot. Sandra Białkowska

GALA COLLEZIONE I SWEET
SIT Z PANTONE

Tworze krystaliczne

DUSZE WNĘTRZA
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W

oda łozowska to woda żywa
– tak żywa, że zdaje się oddychać, muśnięta czułością pędzla.
Wylewa się na płótno łagodną kaskadą barw,
mieni porami roku, porami dnia, nastrojem
chwili. Zieleni się i srebrzy, złoci i krwawi.
Magnetyczna, obiecująca, tajemna… Jest
tylko wodą i niczym innym być nie pragnie.
Możesz w niej zanurzyć wzrok, wyłowić
marzenie, dotknąć nieznanego. Możesz
zapomnieć się w jej falowaniu albo powędrować po smudze księżycowej poświaty,
by rozpłynąć się nagle w jej roziskrzeniu.
Woda łozowska to woda bezbrzeżna,
szemrząca spokojem. Pierwotna. Wypływając ze źródła wyobraźni Artysty – staje
się źródłem twojej wyobraźni. Nie zamykaj
oczu. Przejrzyj się w jej toni, pozwól się
ponieść. Czujesz? Jest żywa… n
Grażyna Orlińska

KRZYSZTOF
ŁOZOWSKI
– artysta, malarz
www.lozowski.art.pl
lozowski.krzysztof@gmail.com

74

OSKAR DOBEK I JULIA STYPIŃSKA – ZAŁOŻYCIELE AUTORSKIEJ MARKI WNĘTRZARSKIEJ
DS MANUFAKTURA – MAJĄ PROSTĄ RECEPTĘ NA SUKCES: OFEROWAĆ PRODUKTY NIEPRZECIĘTNEJ
JAKOŚCI, WPASOWAĆ SIĘ W ŚWIATOWE TRENDY I ZAPEWNIĆ POZIOM OBSŁUGI, KTÓRY ZOSTAWI
WYJĄTKOWE WRAŻENIA ZAKUPOWE.
BWL: Skąd pomysł na stworzenie marki DS Manufaktura?
JS: Pomysł pojawił się dość prozaicznie – od bliskiej styczności
z branżą wykończenia wnętrz i rynkiem artykułów wnętrzarskich. Mieliśmy przyjemność pracować przy kilku projektach
wnętrzarskich i okazało się, że niewiele produktów spełnia nasze
osobiste oczekiwania w sferze designu. Podjęliśmy wyzwanie.
Nasza wizja jest prosta i spójna: oferować produkty nieprzeciętnej jakości, zorientowane na odbiorcę, wpasowujące się
w światowe trendy oraz oferować poziom obsługi, który pozostawi wyjątkowe wrażenia zakupowe.

BWL: Większość stolików kawowych
wykonanych jest z desek z odzysku.
Skąd pomysł na wykorzystywanie
materiałów z recyklingu?
OD: Mniej więcej połowa kolekcji oparta
jest na materiałach z historią, czyli
autentycznie starych, odzyskiwanych,
przywróconych ponownemu użyciu.
Takie materiały odnoszą duże sukcesy
w światowym wzornictwie. Nie jest
to ich pierwsze wykorzystanie — styl
Mid-century Modern stawiał właśnie
na naturalność materiału, prostotę formy
i związki z naturą. My osobiście po prostu
go lubimy! Ma w sobie niepowtarzalność,
każda deska, mająca „na karku” nieraz
sto czy pięćdziesiąt lat, to kawał historii. Nie ma dwóch identycznych. Poza
tym dziś – w świecie wszechobecnego
plastiku i podrzędnej jakości, nastawionej na masową konsumpcję, a nie
na trwałość – taki materiał daje zupełnie
nowe doznania, pozwala zatrzymać się, odetchnąć czy popaść
w zadumę nad historią przedmiotu. Gdzie można to zrobić lepiej
niż w zaciszu domu czy biura – tam, gdzie nasze produkty mają
swoje naturalne środowisko?

BWL: Jakim stylem Państwo się kierowali podczas projektowania kolekcji designerskich mebli? Czy trudno się
projektuje meble lub lampy?
JS: Zdecydowanie ze stylu Mid-century Modern oraz skandynawskiego (oba funkcjonowały w podobnym okresie) czerpiemy
pełnymi garściami. Bardzo bliskie są nam też idee Bauhausu – proste formy, związane ściśle z funkcją, jaką mają spełniać produkty,
a także przenikanie się funkcji projektanta, rzemieślnika i artysty.

OD: Trudność w projektowaniu zależy od charakteru produktu
– rynek meblowy jest bardzo rozwinięty i zróżnicowany. Nasze
kolekcje to produkcja rzemieślnicza – stawiamy na proste formy,
sprawdzone rozwiązania, współpracujemy z wykwalifikowanymi
montażystami oraz dostawcami materiału posiadającymi certyfikaty. Największym wyzwaniem jest trafianie w gusta odbiorców
i skuteczne spełnianie ich oczekiwań – co wymaga stałego śledzenia trendów, analizowania rynku i wsłuchiwania się w opinie.
To największa trudność, ale także ogromna przyjemność.

BWL: Czy klient może zrealizować
projekt na życzenie i zmienić kolor
lampy albo wielkość stolika?
JS: Tak, oczywiście! Jesteśmy otwarci
na ich indywidualny gust czy styl projektu, który realizują. Posiadamy dwa
poziomy takiej indywidualizacji. Pierwszy to miksowanie elementów z naszej
kolekcji regularnej – jeżeli podoba nam
się blat z jednego stolika i wykończenie
ramy z drugiego, to możemy stworzyć
taką indywidualną kompozycję. Drugi
to możliwość realizacji projektu zupełnie
od podstaw – co wymaga od nas nieprzeciętnego zaangażowania w pozyskanie
materiału czy ponoszenia ryzyka realizacji niemającej żadnego odniesienia do
dotychczasowych projektów, tworzymy
wtedy coś zupełnie nowego, ale także
i absolutnie niepowtarzalnego.

BWL: Wkrótce pojawi się nowa linia
desek do krojenia. Z jakiego materiału będą wykonane?
OD: Rzeczywiście, deski kuchenne (wkrótce również tace do
serwowania) to nasz najnowszy projekt. W tej chwili wypuściliśmy na rynek dwie inauguracyjne
serie po pięć limitowanych sztuk
wykonanych z drewna orzechowego,
a w najbliższym czasie wprowadzamy
do oferty stałej naszą deskę z drewna
dębowego. Jeżeli klienci wyrażą takie
zainteresowanie, być może rozszerzymy również paletę dostępnych
gatunków drewna. n
www.ds-manufaktura.com
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WOL NO Ś Ć
OD OGRANICZEŃ

AGNIESZKA PESTKA SWOJĄ INSPIRACJĘ ODNALAZŁA W NOWYM JORKU, GDZIE MIESZKA
I TWORZY, ALE JEJ KOLEJNY PROJEKT ARTYSTYCZNY POWSTANIE W KALKUCIE W INDIACH.
BWL: Tytuł Twojej ostatniej wystawy, która została zaprezentowana w Warszawie, to „Nie chcę jej stracić”. Skąd
pomysł na tę wystawę oraz jakie jest jej przesłanie?
AP: Wystawa ,,Nie chcę jej stracić” to odzwierciedlenie ułomności
ludzkiej pamięci, zacierania się granic pomiędzy rzeczywistością
i wyobrażeniami. Odnosi się do konkretnego momentu, w którym
spotykając daną osobę, tworzymy jej wyidealizowany, niekoniecznie istniejący obraz. W mojej twórczości bardzo ważne są także
społeczno-kulturowe aspekty życia kobiet. Wybrałam Warszawę,
gdyż swoje prace chciałam zaprezentować w Polsce. Specjalnie
na tą okazję zostały sprowadzone z Nowego Jorku.

BWL: Jakie kolejne projekty planujesz zrealizować?
AP: Jednym z pierwszych projektów, który rozpoczęłam
na początku roku, jest ,,Carmen’’, czyli sekwencja pięciu płócien,
odnoszących się do utraconej wolności kobiet. Obrazują one proces spalenia, symbolizującego wolność od ograniczeń. Kolejny
projekt chciałbym zrealizować w Kalkucie w Indiach, w jednej
z największych dzielnic prostytutek. Dziewczynki, które najczęściej zmuszane są tam do prostytucji, znajdują się na samym dole
drabiny społecznej. Są wykluczane ze społeczeństwa, często stają
się ofiarami przemocy. Planuję tam pojechać i wykonać zdjęcia
tych dziewcząt, by „wytrawić” je w moich płytach. Praca składająca
się z dwudziestu, trzydziestu płyt pokrytych lokalnymi kwiatami

fot. Dzięki uprzejmości artystki fot. Malwina Sulima oraz Nel Niezgoda

BWL: Jesteś artystką tworzącą w Nowym Jorku. Dlaczego
wybrałaś właśnie to miasto?
AP: Wcześniej mieszkałam w dwunastu krajach, ale to właśnie
w Nowym Jorku zaczęłam swoją przygodę ze sztuką. Zdecydowałam się tam zamieszkać, ponieważ wiedziałam, że jest to centrum
świata sztuki, to tam są najciekawsze galerie, w których najwybitniejsi artyści wystawiają swoje prace. Podjęłam naukę na School of
Visual Arts na Manhattanie, gdzie pod okiem najlepszych nauczycieli uczyłam się techniki. Moje studio znajduje się w Chelsea
w samym sercu Manhattanu, spędzam tam większość czasu. Jest
to dla mnie niezwykle inspirujące miasto.

BWL: Tworzysz w technice akwaforty oraz rzeźbisz. Czy
możesz nam opowiedzieć o swoich pracach?
AP: Moje prace są biżuteryjne, pracują ze światłem, dostosowują
się do pomieszczeń, w których się znajdują. Proces ich tworzenia
jest długotrwały i wymaga ode mnie nie lada wysiłku fizycznego.
Ręcznie kształtuję powierzchnię i strukturę metalu poprzez cięcie, młotkowanie, spawanie. Fascynująca jest praca z kwasem
i innymi chemikaliami, gdyż nigdy do końca nie wiadomo, jaki
będzie finalny efekt.
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zostałaby zaprezentowana na suficie, tak jak w świątyniach od lat
przedstawiano bogów, aby moje dziewczęta zmieniły się w boginie. Jest to jednak bardzo trudny i kosztowny projekt, dlatego już
teraz zbieram chętnych do współpracy przy jego realizacji. n

www.apestka.com

BUSINESSWOMAN Home Design

NAJWAŻNIEJSZE
ŻE NIE MAM DOŚĆ

NAJCHĘTNIEJ MALUJE NOCĄ, KIEDY NIC NIE ZAKŁÓCA SPOKOJU. MUZYKA W TLE,
WYGODNE UBRANIE, WOKÓŁ PĘDZLE I FARBY. SYLWIA MATEJKOWSKA OPOWIADA
NAM O TYM, JAK TWORZENIE ZMIENIŁO JEJ ŻYCIE.

w danym momencie się czuje i chce pokazać, są
odpowiednie, nie ograniczam się tylko do olei
i płótna. Jednak technika malowania olejem
jest bardzo wdzięczna: pozwala na poprawki,
zmianę, jest przyjemna. Czasem odnajduję się
w malowaniu akrylem, który również ma swój
urok, tę warstwowość chociażby. Miło jest też
porozcierać pastele i węgiel na papierze… i przy
tym zabrudzić dłonie. Gdy ma się przed sobą
czyste płótno bądź blok, a w głowie miliony
myśli, technika sama się narzuca…

WIERZĘ
W ENERGIĘ,

KTÓRĄ DAJĘ
I ODBIERAM.

fot. Grzegorz Fabiszewski

BWL: Maluje Pani głównie w technice
oleju na płótnie, czy korzysta Pani również
z innych technik malarskich?
SM: Wszystkie techniki obrazowania tego, co

BWL: Zdradzi nam Pani nieco swych tajemnic – jak powstają Pani obrazy?
SM: Czekam na odpowiedni moment. Tworzę głównie wieczorem, nawet nocą, wtedy nic
nie zakłóca potrzebnego czasu. Muzyka w tle,
wygodne ubranie, wokół pędzle, farby, po prostu nieład i niepedantyczne podejście. W głowie
burza myśli, tętniąca krew… i tak bym nie
zasnęła. Swoista nauka przebywania samej ze
sobą, gdy próbujesz sprostać własnemu pomysłowi. Najpiękniejszy jest moment, gdy już
spojrzę i wiem, że tego właśnie chciałam. Oczywiście nie zawsze tak jest, podejrzewam, że nie jestem w tym
sama… lecz zawsze myślę: Przecież to twoje!!

BWL: Ile jest w Pani obrazach emocji? Ile symboliki?
SM: Emocje generują potrzebę tworzenia, obrazy bywają autoterapią, większość zabarwionych bloków, płócien jest symbolem
danej chwili, odczuć, przeżyć. Życzyć można sobie samych pozytywnych, jednak istnieje przecież cały ich wachlarz. Oczywiście
są też takie obrazy, które maluję ze spokojem ducha, które mają
być przyjemne dla oka, wywoływać pozytywne emocje, być może
budzić wspomnienia czy kojarzyć się z konkretną sytuacją.

BWL: Czy malarstwem można pokonać chandrę?
SM: Mogłabym odpowiedzieć jednym słowem: oczywiście! Nic
tak nie pomaga zwalczać złych nastrojów, stanów, uczuć…
Przede wszystkim pozwala się zatrzymać, zastanowić. Gdy
myślisz, jak ująć coś, co odczuwasz, jednym właśnie obrazem,
pomagasz sobie zrozumieć, co właśnie przeżywasz. Gdy odkładasz pędzel, masz odpowiedź, a satysfakcja daje ukojenie.

BWL: Co malowanie zmieniło w Pani życiu?
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SM: Właściwie bardzo wiele. W momencie, gdy byłam sama ze
swoimi przemyśleniami i zabrudzonymi dłońmi, zaczęłam się
zastanawiać, co dalej. W głowie każdego człowieka pojawiają się
myśli, później słowa, na końcu czyny, tak też dzieje się ze mną.
Zaczęłam dzielić się swoją pasją, sposobem na przekazanie emocji, z bliskimi i jestem ogromnie wdzięczna za każdą ich reakcję,
ponieważ nic nie są warte przekazy bez odbiorcy. Wierzę w energię, którą daję i odbieram. Nie z przypadku podczas mojego
romansu z malarstwem pojawiają się wokół mnie pozytywni
ludzie, chociażby Monika Dubisz, której pragnę podziękować
za bezinteresowną wiarę we mnie. Życie uczy pokory, tworzenie uczy wyrażania siebie, sprawia, iż każdego dnia budzisz się
i zasypiasz z nowym pomysłem. Motywacją, by osiągnąć stan
ukojenia. Malowanie uskrzydla, uszczęśliwia, rozwija i pomaga
się zrelaksować. Najważniejsze, że nie mam dość, wręcz odwrotnie – planuję, marzę i uczę się, niewyczerpana jest ta wiedza
i możliwości. Marzenia dają siłę, by zwalczać przeciwności
i niech się to koło toczy… n
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POCZĄTKOWO MALOWANIE W KOLORYSTYCE
NA ZLECENIE WYWOŁYWAŁO JEJ WEWNĘTRZNY
OPÓR. DZIŚ MILLA TIGERINI BARDZO CENI
SOBIE TĘ FORMĘ TWÓRCZOŚCI, GDZIE WIZJA
ARTYSTY SPOTYKA SIĘ W PÓŁ DROGI Z OCZEKIWANIAMI ODBIORCY.
BWL: W której technice malarstwa realizuje się Pani
najlepiej?
MT: Najbliższe memu sercu są klasyczne techniki, więc zdecydowanie olej na płótnie! Z całą jego szlachetnością kolorów
i tymi wszystkimi laserunkami, smaczkami i innymi cudownymi efektami, które można z jego pomocą wyczarować. Od
kiedy jednak zostałam mamą, maluję w domu, dlatego zdecydowałam się na akryl, który jest bardziej przyjazny dla naszego
zdrowia. Wykorzystując tym samym zdobyty warsztat i zaplecze
technologiczne, staram się, by swoją jakością dorównywał klasycznej technice olejnej.

BWL: Klimat, w jakim utrzymane są Pani prace, to…
MT: Można powiedzieć, że moje malarstwo osadzone jest
w duchu abstrakcji, ale jeżeli spojrzymy na to głębiej, okazuje
się, że nie istnieje coś takiego jak abstrakcja sama w sobie, gdyż
każda tak naprawdę wywodzi się z rzeczywistości i jej obserwacji, a następnie przetworzenia tego na język charakterystyczny
dla danego twórcy. Moje malarstwo to trochę inspiracji naturą,
formami organicznymi, które przedstawiam w skali makro, trochę inspiracji pejzażem rodzimych Karkonoszy, które za każdym
razem otwierają dla mnie niepoznane dotąd przestrzenie. Ale
najczęściej jest to wejście w świat fantazji i kreacji prosto z serca,
gdzie powstają nowe krainy: w połowie zaczerpnięte z otaczającej

mnie rzeczywistości, a w drugiej – dopowiedziane przeze mnie
i tworzącej nowe światy, w których sama chciałabym się znaleźć.

BWL: Jak pracuje się w kolorystyce „na zlecenie”?
MT: Jest to znacznie bardziej wymagające, kiedy trzeba spotkać się niejako w połowie drogi i uzyskać konsensus pomiędzy
wizją artysty a oczekiwaniami klienta, ale zdecydowanie wynik
końcowy jest znacznie bardziej satysfakcjonujący. Ale muszę
przyznać, że początkowo się przed tym wzbraniałam! Dziś jednak
bardzo lubię i cenię sobie tę współpracę, gdyż jest czymś znacznie
więcej niż przekazaniem gotowego obrazu w następne ręce.

BWL: A które kolory są Pani najbardziej bliskie?
MT: Chyba kojarzona jestem najbardziej z charakterystycznymi
dla mnie błękitami, ale jako kolorystka staram się nie zawężać
do preferowanej tonacji – bo to finalnie zawsze obraz i proces
twórczy determinuje wybór gamy kolorystycznej. Niemniej
uwielbiam wszystkie połączenia bazujące na kontraście chromatycznym – dlatego też w moich pracach pomimo pozornie
chłodnej tonacji, znajdzie się wiele żółci, pomarańczów i różów.

BWL: Nad czym Pani obecnie pracuje? I gdzie będzie można
obejrzeć Pani obrazy?
MT: Aktualnie pracuję nad nowym cyklem abstrakcyjnych pejzaży, tym razem już nie z Kotliny Jeleniogórskiej, ale z bardziej
abstrakcyjnych, baśniowych przestrzeni. Cykl będzie nazywał
się „Pozdrowienia z Doliny Muminków” i planuję jego premierę
w pierwszym kwartale 2021. Niestety rok 2020 postawił pod znakiem zapytania wiele wydarzeń artystycznych. Sporo projektów
przeniosło się do strefy online i wszyscy chyba czekamy na powrót
do normalności i możliwości obcowania ze sztuką na żywo, ale czas
pokaże, jak będzie ten czas wyglądał. Na ten moment zachęcam do
śledzenia moich kanałów @MillaTigerini w social mediach – tam
na bieżąco informuję o wszystkich aktualnych projektach. n

www.MillaTigerini.com
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