
POCZĄTEK 
WSZECHRZECZY

WEDLOVE
Czekoladki w kształcie serca 
WedLove idealnie wyrażą to, 

co czujesz i sprawią niezwykłą 
przyjemność bliskiej Ci osobie  

  bez względu na okazję.  
Cena ok. 10 PLN. 

 E. WEDEL

tekst: HOLA Design – Monika i Adam Bronikowscy

I stało się. Niniejszym rozpoczynamy  
nowy cykl na łamach szacownego 
miesięcznika Villa. Trochę mniej  

formalny, trochę indywidualny, trochę 
niesztampowy. „Okiem projektanta”, 

czyli o projektowaniu i nie tylko 
w słowach kilku.

Jak na start przystało stanęliśmy przed zagwozdką – od czego za-
cząć? Co na początek? Co pierwsze? Filozoficznie – jajo czy kura? 
Metafizycznie – Boskie stworzenie czy wielki wybuch? Zbyt gór-
nolotnie, przecież mamy dotykać materii bardziej przyziemnej , 
przestrzeni w których przyszło nam szczęśliwie, lub mniej szczęśliwie, 
funkcjonować. Więc? Co jest początkiem 
tych przestrzeni i elementów je wypełniają-
cych? Co popycha projektantów do działania 
i kreacji? 

Można by przypuszczać, że to pomysł 
nadaje projektowej machinie ruch, ale 
byłoby to prawdy tylko pół. Drugie pół, i to 
akurat to większe (kwestie równości połówek zo-
stawiamy Wam do oceny), stanowi potrzeba.  
To potrzeba jest początkiem którego szukamy. 
Potrzebny dowód? Proszę. Oderwijcie na chwilę 
wzrok od tekstu i rozejrzycie się dookoła. 

I co dostrzegliście? OK, zależy gdzie jesteście 
i w którą stronę spojrzycie... ale, skoro zima za 
oknem, albo przynajmniej w kalendarzu, to z pewnością 
jesteście w przestrzeni zamkniętej. Może jest już po zmierzchu? 
Jeśli tak, to już mamy kilku „zaspokajaczy potrzeb” do zdemasko-
wania. I to takich, o których możemy my, ludzie zawodowo związani 
z wnętrzami, opowiadać godzinami. Skupmy się tylko na dwóch 
„zaspokajaczach” – tym na którym siedzicie i tym który Wam przy-
świeca. Są! Zostali zdemaskowani. Ale czy dobrze zaspokajają te 
potrzeby dla których zostali wykreowani? Spójrzcie na nich ponownie, 
tym razem krytycznie. Testujcie. Oceniajcie. Jaki wynik? Możliwe, że 
w każdym, jednostkowym wypadku różny, nawet w przypadku oceny 
tych samych winowajców. Ot mamy i pierwszy projektowy problem 

– identyfikacja potrzeb i docelowych użytkowników. Każdy z nas 
jest odrębnym zbiorem uwarunkowań i pragnień, niepowtarzalną 
listą potrzeb do zaspokojenia. To nad ich zdefiniowaniem pracują 
sztaby, nie tylko projektowe, tysięcy większych i mniejszych firm 
produkujących wyposażenie wnętrz. Choć czasem z tej pracy wynika 
wykreowanie nowych potrzeb do zaspokojenia, którymi zarażeni 

sięgamy po nowe przedmioty, to w większości 
ich praca skupia się na odpowiedzi na potrzeby 
już istniejące.

A teraz, wróćmy do tego co trzymacie w dło-
niach. Jak niniejsze wydanie Villi trafiło w Wa-
sze ręce? Tez w wyniku potrzeby! Potrzeby 
poznawania rzeczy pięknych, wnętrz nie-

powtarzalnych i inspirujących. Takich, które 
zaspokajają potrzeby nie tylko funkcjonalne ale i este-
tyczne. I jak w tym świetle wypadają nasi dwaj już wcze-
śniej zdemaskowani „zaspokajacze”? Nadal dobrze, 
czy już gorzej? A może lepiej? To może zależeć między 

innymi od tego jaka potrzeba ich zdefiniowała – ta 
funkcjonalna czy ta estetyczna. Jeśli obie w rów-
nym stopniu to macie przyjemność obcować z tym 

co jest naprawdę dobrym wzornictwem. 

Jak najwięcej takiego dobrego obcowania z okazji tego naszego 
początku wam życzymy składając jednocześnie obietnicę, miejmy 
nadzieję nie bez pokrycia, że dalej będzie już mniej filozoficznie. Za-
czniemy mocnym akcentem wzorniczym. Takim ukierunkowanym 
na wysoki poziom estetycznych doznań. Marką i nierozerwalnie 
związanym z nią nazwiskiem. Przysłowiowego konia z rzędem temu 
kto zgadnie. Choć zgadywać nie musicie. O wszystkim dowiecie się 
w kolejnym numerze Villi. 

V I L L A  OKIEM PROJEKTANTA

SMAK ETIOPII
Finezyjna i aromatyczna Bukeela ka Ethiopia 
wzbogaca wyjątkową kolekcję Pure Origin . 
Zamknięta w nowej kapsułce czysta Arabika 
charakteryzuje się świeżym bukietem 
przypominającym jaśmin, białą lilię, kwiat 
bergamotki i pomarańczy. Cena 1,76 PLN  
za kapsułkę. W sprzedaż są też opływowe, 
nierdzewne filiżanki Pixie Lungo o poj. 160 ml 
w kolorystycznej tonacji kawy,  
cena: 95 PLN za 2 sztuki.  
NESPRESSO

NA 
zakupy

FLOWER 
POWER

Lampa Big Flowerpot VP2 
zaprojektowana przez wybitnego 

designera, Vernera Pantona w 1971 
roku nie straciła do dziś świeżości. 

Nawiązujący do ideologii dzieci kwiatów 
projekt jest dostępny w kilku kolorach. 

Cena ok. 2 300 PLN. &TRADITION

NA 
KARNAWAŁ

Posmak truskawek i arbuza 
oraz wyczuwalny delikatny, owocowy 

aromat to wyróżniki Sutter Home White 
Zinfandel. Odpowiednio schłodzone różowe 

deserowe wino idealnie smakuje i znakomicie 
orzeźwia. White Zinfandel to pierwsze w historii 

różowe wino uzyskiwane z czerwonych 
winogron szczepu Zinfandel. Temp. 

podawania 8-10°C. DYSTRYBUTOR 
AMBRA S.A. 

MOCNY 
WZÓR

Linia Ikat z nowej kolekcji 
Zara Home to propozycja dla 

odważnych. Mocne graficzne wzory 
w czerwieni przykuwają uwagę. 

Ceny: większy talerz 39 PLN, 
deserowy 29 PLN.  

ZARA HOME

1 Fotel Barcelona® zaprojektowany przez Ludwiga Mies van der Rohe w 1929 roku jest dziś produkowany przez markę Knoll, Inc. 

2 Marka Kartell. Lampa Bourgie metalizowana, srebrna. Cena 1 510 PLN. Dostępna w salonach Kartell, www.kartellshop.pl
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PRZEŹROCZYSTE
Krzesło Blitz dostępne 
w soczystej czerwieni. 

Wymiary: 51,5x81x43 cm, 
wysokość siedziska to 45 

cm. Pasuje do nowoczesnej 
kuchni i jadalni. Polecamy 

wszystkim, którzy chcą 
ożywić wnętrze domu na 

wiosnę. HABITAT

USIĄDŹ WYGODNIE
Fotel Sit Down marki Arco to doskonała propozycja 

zarówno do biura, jak i nowoczesnego apartamentu. 
Projekt Burkhard Vogtherr. Fotel występuje w wykończeniu 

w tkaninie w kilku żywych kolorach, a także w skórze. 
DOSTĘPNY W SHOWROOM STORE

KUCHENNY POMOCNIK
Dzięki nowemu robotowi kuchennemu Electrolux 

Kitchen Assistent, realizacja nawet najbardziej 
fantazyjnych przepisów jest niebywale prosta i sprawia 

ogromną przyjemność. W dodatku, na kuchennym 
blacie prezentuje się niezwykle stylowo. ELECTROLUX

DLA 
ZAKOCHANYCH

Zegarek SWEET VALENTINE 
(SUOZ168) pokryty jest 

czerwonymi i białymi paskami, 
nawiązującymi do cukierków. Ciągną 

się one wzdłuż paska i koperty, 
zakręcając na środku tarczy,  

by stworzyć serce.  
Cena 240 PLN. 

SWATCH

90 91


