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1. Imię i nazwisko: Bartosz Mucha

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

- stopień naukowy: doktor w dziedzinie: sztuki plastyczne, dyscyplinie: sztuki projektowe.

- temat i dziedzina pracy doktorskiej: 

12 % normy. Samodyscyplina projektanta w pracy twórczej. 

Ograniczenie czasowe a proces projektowy.

- data zamknięcia przewodu doktorskiego - maj 2010 rok

- przewód na Wydziale Wzornictwa ASP Warszawa

- promotor: Prof. Jerzy Porębski 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. 

- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki, od 2006 roku

aktualnie pełniona funkcja: Adiunkt,

- od października 2016 Akademia Sztuki w Szczecinie, Kierunek Wzornictwo.

Wcześniej:

- School of Form, Uniwersytet SWPS, od 2011. Kierownik specjalności Communication w la-

tach 2011-2013. Wykładowca na specjalności Communication i Domestic Design do 2016,

- Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu - nauczyciel Proj. Graficznego, 2005/06,

- Policealne studium Plastyczne Anima Art, Nauczyciel Projektowania Graficznego, 2005-2011.

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stop-

niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, 

poz. 595 ze zm.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Tripod Furniture



b) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz  

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.

Praca wskazana jako główne osiągnięcie w przewodzie habilitacyjnym:

Tripod Furniture – seria 8 obiektów użytkowych.

Przygotowane specjalnie na Festiwal Designu DMY w 2014 roku w Berlinie. 

Następnie pokazane na wystawie „Polska in Between” w Stambule w Turcji (2014), dniach desi-

gnu w Helsinkach (2015) i podczas Triennale Designu w Mediolanie (2016). Część kolekcji zo-

stała zakupiona przez Muzeum Narodowe w Warszawie (2015).

Podczas premiery kolekcji w Berlinie na festiwalu DMY zaprezentowałem zestaw, w skład 

którego wchodziły: zegar stojący, lustro, mały stolik, lampa stojąca, większy stolik, zabawka 

dopełniająca mały stolik oraz zegarek dopełniający większy stolik. I ten pełen zestaw opisu-

ję jako pracę uznaną za osiągnięcie w przewodzie habilitacyjnym.

Opis pracy:

Realizacja kolekcji Tripod Furniture zbiegła się z przygotowaniami do udziału w Festiwalu De-

signu DMY, który co roku odbywa się w stolicy Niemiec. Ta międzynarodowa impreza ma na 

celu popularyzację designu, jest również okazją do wypromowania się mniejszych studiów pro-

jektowych. Była to już moja trzecia ekspozycja na tej znanej imprezie. Pierwszy raz prezentowa-

łem tam swój projektowy dorobek w 2008 roku. Wówczas ekspozycja podczas DMY była okazją 

do pokazania efektów pracy w kooperacji ze stażystką z portugalskiej uczelni Escola Superior 

de Artes e Design, która przebywała wtedy na praktyce w moim studiu. Wówczas oprócz kilku 

większych prac pierwszy raz zaprezentowałem Spinacz USB, przenośną pamięć ukrytą w formie 

tradycyjnej, drewnianej klamerki do bielizny. Promocyjna siła imprezy okazała się nie do prze-

cenienia. Ten mały przedmiot przykuł uwagę zwiedzających, zyskując szerszą popularność, za 

którą poszły zaproszenia współpracy oraz kolejne designerskie wydarzenia w Polsce i za grani-

cą. Po kilku latach znów zawitałem w Berlinie, tym razem na zaproszenie Instytutu Polskiego w 

Niemczech. W 2013 roku Polska była gościem specjalnym tego wydarzenia, a moje studio jed-

nym z zaproszonych do reprezentowania naszego kraju. Wtedy postawiłem głównie na promo-

cję serii zabawek The Poor Toys, czego efektem jest trwająca do dzisiaj współpraca z firmą Me-

ble VOX.



Natomiast kolejnym i ostatnim razem przyjechałem tam w 2014 roku z ofertą w postaci kolek-

cji Tripod Furniture. Zależało mi na zaprezentowaniu przedmiotów, które będą w jakimś sen-

sie pełniły funkcję wizerunkową, wystawienniczą, zapraszającą do zapoznania się z propozy-

cją mojego studia, które ma w swoim portfolio również zupełnie komercyjne, produkowane w 

wielu egzemplarzach przedmioty. Stoisko dzieliłem z innym studiem z Polski, które pokazywa-

ło swoje projektowe możliwości w podobnym duchu: przedmioty codziennego użytku wykona-

ne głównie z drewna.

Charakterystyczne dla mojej pracy jest sięganie po trochę anonimowe, a trochę „zdegradowa-

ne” w hierarchii ważności przedmioty, po to aby poprzez zmianę kontekstu nadać im inne zna-

czenie, przez co zyskują one – w mojej ocenie – coś w rodzaju nobilitacji. Moja działalność fak-

tycznie czerpie ze świata sztuki, jednak finalnie powstające przedmioty mają już status sztuki, 

ale użytkowej. Inspiracje i bodźce prowokujące mnie do projektowej aktywności w swoim for-

malnym i narracyjnym duchu zahaczają raz o dadaizm, innym razem zaś o surowość dzieł mi-

nimal artu, ale zawsze na końcu są w pełni funkcjonalne, często produkowane w wielu egzem-

plarzach i z powodzeniem służące użytkownikom.

Właśnie takim konceptualnym początkiem zestawu statywów była nieco absurdalna idea wyko-

rzystania przetykacza do zlewu, prostego urządzenia, po które chciałem ponownie sięgnąć po 

kilku latach projektowej działalności. Ten przedmiot zainspirował mnie na nowo swoją prostą 

mechaniką i formą – myślę tu o najbardziej popularnym modelu przetykacza składającego się z 

drewnianej rączki i gumowej końcówki. Wcześniej w jednym z projektów użyłem jedynie gumo-

wej części. Tym razem miałem wyeksponować całość tego pospolitego przedmiotu. Przyświeca-

ła mi dadaistyczna wizja, postanowiłem dokonać niewielkiej ingerencji, jaką było domontowa-

nie do istniejącego obiektu trzech rozkładanych nóg, trochę na zasadzie działania fotograficzne-

go statywu. Zabieg ten pozwolił przetykaczowi stabilnie stanąć z gumowym elementem zwró-

conym ku górze, co z kolei potrzebne było do zamocowania na nim małego, okrągłego szkla-

nego blatu. Miał w ten sposób powstać niewielki składany stolik, który można w razie potrze-

by jednym gestem zdemontować i zmieścić w szafce bądź większej szufladzie. Tak zarysowanej 

idei nie udało się jednak w stu procentach zrealizować. Po wykonaniu prototypu okazało się, że 

drewniana konstrukcja jest stabilna, natomiast szklany blat już nie. Ogromna przyssawka trzy-

ma mocno, lecz guma lekko chybocze się na boki po postawieniu na stoliku cięższego przed-

miotu. Choć docelowo przedmiot miał służyć do odkładania niewielkich rzeczy: telefonu, fili-



żanki lub książki. Realizacyjną porażkę postanowiłem wykorzystać jako inspirację do dalszej 

pracy. Dodałem jeszcze dwa takie statywy zakończone gumowym przetykaczem. Zamykający tę 

konstrukcję szklany blat siłą rzeczy musiał wyglądać inaczej. Wybrałem formę trójkąta równo-

bocznego o boku równym 100 cm, z mocno zaokrąglonymi rogami.

Teraz stolik przybrał wymiary – większego, niż pierwotnie zakładałem – stolika kawowego i 

był przy tym bardzo stabilny. Nie powiodła się jednak początkowa idea, na której zależało mi 

najbardziej: drobnej interwencji zamieniającej jeden przetykacz w praktyczny stolik. To niepo-

wodzenie, jak pisałem, pobudziło mnie do dalszego eksplorowania tematu, czego efektem był 

wspomniany stolik kawowy oparty na trzech „nogach”, ale okazało się również, że sam system 

rozkładanego, drewnianego statywu był na tyle nośny i otwarty, że rozpocząłem prace nad ko-

lejnymi obiektami – już niekoniecznie zwieńczając je gumowym przetykaczem. Rozpocząłem 

prace nad zaprojektowaniem całej serii przedmiotów codziennego użytku wykonanych z drew-

na bukowego, które są łatwe i proste w produkcji, a przede wszystkim zajmują niewiele miejsca 

w transporcie. Dopiero po rozłożeniu mają bowiem za zadanie anektowanie przestrzeni, speł-

niając przy tym swoje funkcje użytkowe.

Podczas przygotowywania pierwszych modeli z pianki modelarskiej i papieru największym wy-

zwaniem okazały się detale łączące listwy trójnoga z wewnętrznym rdzeniem statywu, które do-

datkowo miały być elementami ruchomymi. Początkowo powstawały próby w technologii ślu-

sarskiej. Okazało się to jednak trochę karkołomne i zbyt kosztowne, przynajmniej w ilościach, 

w jakich planowałem później produkować te przedmioty. Z pomocą przyszła mi, wówczas wciąż 

nowa, technologia filamentowego druku 3D. Dość szybko wymodelowałem i wydrukowałem 

kilka potrzebnych elementów łączących: dwa rodzaje pierścieni, coś w rodzaju małych teowni-

ków oraz dolną zaślepkę. Koszt takiego druku, z uwagi na niewielkie gabaryty, był akceptowal-

ny, a same części niewielkie, ale absolutnie niezbędne, sprawdziły się już po pierwszym monta-

żu. Oczywiście kolejnym pytaniem był sposób połączenia plastikowych detali z drewnem. Uda-

ło się dotrzeć do specjalnych kołków walcowych, które po zamontowaniu są w zasadzie niewi-

doczne i świetnie spełniają swoje zadanie.

Druk 3D pozwolił też na powrót, w jakimś sensie, do pierwszej idei: małego stolika. Gumo-

wy przetykacz zastąpiłem drukowanym elementem mocującym szybę. Okrągły szklany blacik 

o średnicy 30 cm, tym razem już stabilnie zamocowany, zwieńczył drewnianą konstrukcję. Pa-



miętając o wystawienniczej funkcji kolekcji, która miała za każdym razem intrygować, zatrzy-

mywać widza przy moim stoisku, po zamianie gumowej części na tę drukowaną brakowało mi 

jeszcze mocniejszego akcentu. Od kilku lat nosiłem się z zamiarem zaprojektowania czegoś w 

rodzaju antyzabawki. Myślałem o drewnianym autku, które nie pozwoli małemu użytkowniko-

wi na standardową zabawę. I tak powstał Twist Car, samochodzik mogący poruszać się tylko po 

okręgu, którego zewnętrzna średnica odpowiadała średnicy szklanego blatu. Tym samym za-

bawka/antyzabawka stała się zgrabnym dopełnieniem stolika i brakującym mocnym akcentem.

Kolekcja zaczynała się rozrastać. Skupiłem się na samym bukowym, pojedynczym statywie, któ-

ry ma być dopełniany funkcjonalnymi zakończeniami, przy czym statyw występuje w dwóch 

odmianach: z regulowanymi i ze stałymi długościami nóg. W zależności od potrzeb dobieramy 

długość, rozsuwając listwy, i zakręcamy śrubą motylkową. I tak można wydłużyć nogi o dodat-

kowe 25 cm.

Symultanicznie zacząłem pracować nad lampą, zegarem i lustrem. Lampa jest kontynuacją mo-

jego myślenia na temat domowego oświetlenia. Kilkukrotnie już eksploatowałem archetypiczny 

kształt lampy, za każdym razem w bardzo różny sposób. Tym razem jest to obrys, którego kształt 

prowadzi mocny drewniany, bukowy „outline”. Osadzona na drewnianym trójnogu lampa wy-

glądała dobrze, choć brakowało mi jakiegoś kontrastowego akcentu, stąd w pewnym momen-

cie pojawił się malowany na czarno jej pionowy element kryjący oprawkę oraz włącznik. Wielu 

odwiedzających targi zwracało szczególną uwagę na lampę, toteż szybko znalazła nabywców, bo 

jeszcze podczas trwania festiwalu w Berlinie. Później kolejny egzemplarz zakupiło do swojej sta-

łej kolekcji Muzeum Narodowe w Warszawie.

Zegar z gumkami recepturkami to osobna opowieść. Jego idea polegała na znalezieniu dodat-

kowych, fizycznych funkcji dla znaczników cyferblatu. Prosty i zabawny projekt, który może 

funkcjonować w kilku odmianach. Mamy tu dwa elementy: mniejszy – tarczę zegara i więk-

szy – pierścień, którego wewnętrzna średnica jest odpowiednio większa od średnicy tarczy. Za-

bawa polega na połączeniu obu elementów za pomocą dwunastu gumek recepturek. Zaczepia-

nie jest proste i intuicyjne dzięki odpowiednio zamocowanym kołkom. Nietrudno się domyślić, 

skąd taka liczba gumek, stanowią bowiem zarazem znaczniki godzin cyferblatu. W kolekcji ze-

gar jest umieszczony na statywie, ale może być zupełnie niezależnie wieszany na ścianie. Istnie-

je też możliwość wykorzystania samej wewnętrznej tarczy – wówczas po dodaniu dwóch subtel-



nych nóżek staje się zegarem, który można postawić na stoliku bądź regale.

Projektując go, chciałem, by powstał przedmiot dający satysfakcję zarówno z jego obserwacji, 

jak i użytkowania, w którym każda część w jakimś sensie się uzasadnia i dopełnia. Zegar to swo-

isty manifest idei zapętlenia, o której szerzej piszę w części poświęconej publikacji POOREX | 

Zapętlenie. Mechanika. Nobilitacja. Fiksacja. Tam też opisane są szczegółowo kolejne hasła za-

warte w tytule i bezpośrednio odnoszące się do poszczególnych przykładów z przedstawianej 

projektowej serii.

Lustro to kolejny przedmiot w zestawie, charakteryzuje go ruchoma głowica i w założeniu 

oprócz swojej oczywistej funkcji jest też obiektem, który może rzucać refleksy świetlne na ścia-

ny i sufit pomieszczenia. Średnica lustra jest równa średnicy szklanego blatu stolika i zewnętrz-

nej tarczy zegara. Element mocujący pozostaje ten sam, wydrukowany wcześniej na potrzeby 

małego stolika.

Ostatnim przedmiotem, który wchodził w skład prezentowanej podczas DMY w Berlinie ko-

lekcji, był zegarek, który nazwałem Vice Clock – nutcracker. Stał się on zaczątkiem, czego wów-

czas nie byłem świadomy, kolejnego cyklu przedmiotów. Zegarek stanowił subtelne uzupełnie-

nie stolika osadzonego na trzech statywach. Vice Clock jest drewnianym, niewielkim przedmio-

tem, który na pierwszy rzut oka przypomina klasyczny, często plastikowy odpowiednik. Szcze-

gólny wygląd nadaje mu detal, który przywodzi na myśl klucz do nakręcania zegara. W tym wy-

padku jednak spełnia zupełnie inną funkcję, którą odkrywamy z drugiej strony. Klucz to pokrę-

tło rozgniatające orzechy, zegarek jest bowiem również praktycznym dziadkiem do orzechów. 

Vice Clock – nutcracker niecały rok później był przedmiotem produkowanym przeze mnie pod 

szyldem firmy POOREX. Pierwotnie należał do zestawu statywów, lecz – jak pisałem wcześniej 

– sprowokował do powstania kolejnej kolekcji. Do tej pory zostało wyprodukowanych kilkaset 

sztuk, które sprzedawałem detalicznie do wielu krajów, a hurtowo (po kilkadziesiąt egzempla-

rzy) do sklepów we Włoszech, w Chorwacji, Polsce i Chinach. Zdobył też uznanie jury festiwalu 

projektowego w Łodzi, uzyskując wyróżnienie Must Have oraz Instytutu Wzornictwa Przemy-

słowego w ramach projektu Wzornictwo, Biznes, Zysk.

Kolekcja Tripod Furniture, co ma dla mnie duże znaczenie, była opisana przez jeden z większych 

portali projektowych – Designboom. Później artykuły opisujące ten zestaw można było znaleźć 



w branżowej prasie cyfrowej i drukowanej w wielu zakątkach świata. Uważam zatem, że obiekty 

spełniły swoją promocyjną funkcję, zwróciły uwagę na studio, z czego już komercyjnie skorzy-

stały później produkowane i nagradzane zegarki Vice Clock.

Opisane projekty krążą po wystawach w Europie. Zaraz po DMY były pokazywane na wystawie 

Polska in Between w Stambule w Turcji (2014), zorganizowanej przez Instytut Adama Mickie-

wicza, a następnie w Helsinkach (2015) oraz podczas Triennale Designu w Mediolanie w 2016 

roku. Cześć kolekcji została zakupiona przez Muzeum Narodowe w Warszawie (2015).

Pozwalam sobie dołączyć do dokumentacji osobny katalog, który jest fotograficznym dopełnie-

niem powyższego opisu.

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych)

Pod koniec 2015 roku podsumowałem część swojej podoktorskiej działalności w postaci publi-

kacji pt POOREX | Zapętlenie. Mechanika. Nobilitacja. Fiksacja. Jest to książka skupiająca i opi-

sująca prace z lat 2012-15 powstałe w ramach prowadzonego przeze mnie studia projektowego 

POOREX, jednoosobowej działalności artystyczno-projektowej, która wcześniej funkcjonowa-

ła pod nazwą POOR Design.

Książka była i jest ważna dla mnie nie tylko jako medium, ale jako obiekt sam w sobie. Dlatego 

to już trzecia publikacja wychodząca z mojego studia. Pierwszą było 12% normy, wydane przez 

Galerię Design – BWA Wrocław (2009). Książka ta opisywała roczną pracę nad 12 obiektami i 

stanowiła dopełnienie większej ekspozycji we wrocławskiej galerii. Stanowiła też element pracy 

doktorskiej. Druga pozycja, 52 Lazy Weeks, została wydana przez Narodową Galerię Sztuki Za-

chęta (2011) ze wsparciem Instytutu Adama Mickiewicza. W tym przypadku tematyka obejmo-

wała zjawisko paraarchitektury, przedstawione zostały 52 utopijne projekty z obszaru architek-

tury alternatywnej.

POOREX | Zapętlenie. Mechanika. Nobilitacja. Fiksacja, czyli ostatnio wydana publikacja, jest 

ważnym projektowym punktem w historii aktywności mojego studia, dlatego chciałbym ją w 

tym miejscu przybliżyć. Tym bardziej, że w dużym stopniu odnosi się do wskazanego osiągnię-

cia. Składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły się głównie teksty, wzbogacone jedynie kil-

koma ilustracjami pomagającymi zrozumieć przedstawiane idee. Druga, zasadnicza część to fo-



tograficzna i opisowa prezentacja czterech grup projektów. Publikację kończy rozdział Appen-

dix, w którym można zobaczyć kilka surowych zdjęć z rodzaju making of, pokazujących projek-

tanta w swojej pracowni oraz obiekty w trakcie obróbki.

Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć opisy czterech kolekcji prezentowanych w książce:

1. The Poor Toys – zestaw autek/zabawek wykonanych z drewna bukowego, które wykorzystują 

pospolite przedmioty z gospodarstwa domowego: klamerkę do bielizny, korek i sitko do umy-

walki oraz szczotkę do szorowania podłogi. Drastyczne zderzenie z drewnianą zabawką ma ba-

wić i inspirować do zabawy. Odbiorcą mogą być zarówno dzieci, jak i ich rodzice, którzy z pew-

nością odnajdą właściwe dla swojego pragmatyzmu funkcje i sposoby użytkowania zabawek. 

Peg Car może być niezbędnikiem na biurko utrzymującym karteczki post-it, a szczotka pełnić 

funkcję idealnego wizytownika.

2. Tripod Furniture – Już opisana ale dla porządku w skrócie: kolekcja drewnianych statywów. W 

skład zestawu wchodzą: lampa, zegar, lustro, dwa rodzaje stolików i zabawka. Bazą dla nich jest 

drewniany statyw o wysokości 45 cm. Po rozłożeniu rozstaw nóg wynosi 30 cm. Wszelkie pla-

stikowe elementy łączące drewniane części są wykonane w technice FDM druku 3D. Ideą przy-

świecającą powstaniu kolekcji było stworzenie przedmiotów, które po złożeniu nie zajmują wie-

le miejsca, a ich główny moduł inspiruje do kolejnych rozwiązań i funkcji. I tak, pojedynczy sta-

tyw może z powodzeniem stanowić filar zegara, małego stolika, lampy lub lustra, natomiast uży-

cie trzech statywów to świetna propozycja dla nieco większego stolika kawowego.

3. The Vice Clocks – kolejne po kolekcji Tripod Furniture obiekty codziennego użytku wykona-

ne z drewna bukowego, które wyewoluowały właśnie z serii statywów. Tym razem są to trzy ro-

dzaje zegarków: drewniany Vice Clock – nutcracker, metalowy Vice Clock – desk organizer i Vice 

Clock 3, stanowiący połączenie obu wariantów, a więc jest to drewniany zegarek, który może być 

przydatnym pomocnikiem na biurko utrzymującym w ryzach karteczki post-it.

4. The Skull Collection – seria trzech przedmiotów z motywem czaszki: stołek, uchwyt na tele-

fon i wieszak na ubranie. W każdym z nich odbywa się swoista gra z piktogramicznym wyobra-

żeniem czaszki. Jest rodzajem egzystencjalnego komentarza ukazującego z przymrużeniem oka 

zarówno nieuchronny koniec kieratu, w jakim żyjemy, jak i śmierć technologiczną elektronicz-



nych fetyszy czy też aktualnych modowych trendów. Rysunek przypisany do danej funkcji sta-

nowi nie tylko rodzaj ornamentu, ale przede wszystkim tę funkcję wspomaga i dopełnia.

Jak widać, w powyższych opisach przyjąłem strategię anglojęzycznego nazewnictwa, a to dlate-

go, że projekty promowane są głównie za granicą i zabieg ten ułatwia ujednolicenie działań mar-

ketingowych, szczególnie że stronę internetową studia prowadzę właśnie w tym uniwersalnym 

języku. Nie jestem jednak zawsze wierny przyjętej zasadzie. Stosuję czasem gry słowne, trudne 

do wiarygodnego przełożenia. Przykład stanowi ostatnia seria lamp, z którą można zapoznać się 

w dostarczonej dokumentacji dorobku artystycznego, nosi ona intrygującą nazwę Mięsolamp, 

natomiast aktualnie pracuję nad innym obiektem Dyblomatem, niewielką drukarką 3D do koł-

ków rozporowych.

Moja twórczość, jak już wcześniej wspomniałem, często balansowała na granicy sztuki i pro-

jektowania. Przedmioty były zazwyczaj wykonywane w jednym egzemplarzu, mając charakter 

wystawienniczy czy też wizerunkowy. Zamawiały je także instytucje kulturalne: galerie, mu-

zea, festiwale projektowe i przez te podmioty były produkowane specjalnie na dane wydarze-

nie. Przedmioty przedstawione i opisywane w książce otwierają nowy rozdział mojej działalno-

ści. Są wytwarzane w wielu egzemplarzach, dystrybuowane i sprzedawane w Polsce i za grani-

cą. Część produkowałem sam w ramach działalności gospodarczej, założonej przeze mnie firmy 

POOREX, część została sprzedana innej firmie na zasadzie licencji.

Do tej pory udało mi się sprzedać produkty, poza naszym krajem, na rynek chiński, amerykański, 

włoski i chorwacki. Do tych krajów trafiły one w ilościach większych niż detaliczne, natomiast po-

jedyncze sztuki dotarły do wielu innych, mniej lub bardziej egzotycznych, zakątków świata.

Publikacja wskazuje nowe podejście na drodze projektowej, ale też sama w sobie stanowi pro-

dukt dostępny w kilku księgarniach w Polsce. Jednakże niezależnie od pracy związanej z wy-

twarzaniem obiektów użytkowych, wciąż prowadziłem i prowadzę działalność projektowo-ar-

tystyczną o charakterze mniej komercyjnym, polegającą na współpracy z instytucjami kultury.

Obiekty opisane w książce są mocno zróżnicowane. Łączy je bycie przedmiotami codziennego 

użytku, raczej z otoczenia domowego, mającymi wspomagać nasze codzienne czynności i rytu-

ały. Ale ważniejszą dla mnie charakteryzującą je cechą jest wspomniana idea, filozofia projekto-



wa, której cztery filary ujęte są w tytule publikacji, i których rozwinięcie chciałbym przybliżyć. 

Pozwolę sobie przy tym przytoczyć fragment mojego wstępu do książki, ten objaśniający wła-

śnie zawarte w tytule hasła: zapętlenie, mechanika, nobilitacja i fiksacja.

1. Zapętlenie

Dobrym przykładem ilustrującym tę właściwość jest projekt Peg Car z kolekcji The Poor Toys – 

autko-zabawka wykorzystująca znany wszystkim mechanizm bieliźnianej klamerki, w projekcie 

stanowiącej zakończenie ramienia dźwigu. Klamerka, w optymalnym ustawieniu, jest przypięta 

do tylnej części autka. To w tym momencie mamy wrażenie spełnienia, samozapętlenia puentu-

jącego projekt. Przedmiot jest przypięty sam do siebie, taki właśnie układ sugeruje usytuowanie 

wszystkich elementów. Na podobnej zasadzie odbywa się to w drugim projekcie, Sink Car. Ra-

mię dźwigu jest zakończone korkiem do umywalki, oryginalne sitko znajduje się w „ładunko-

wej” części samochodu i stanowi dla ramienia swoistą stację dokującą. Idea zapętlenia przypo-

mina trochę absurdalną opowieść barona Münchhausena wyciągającego się za włosy z grzęza-

wiska, przywodzi też na myśl mitycznego Uroborosa, węża zjadającego własny ogon.

Nie inaczej jest też w przypadku zegarków z kolekcji The Vice Clocks. To trzy zegarki, które mają 

jeden wspólny element: pokrętło, stanowiące rodzaj ścisku, małego imadła. Skojarzenie, jakie 

ma ten element wywoływać, to klasyczny klucz do nakręcania wewnętrznego mechanizmu. Jed-

nakże efektem owego nakręcania jest – w zależności od wersji – mocne przytrzymanie karte-

czek typu post-it, mocowanie zegarka do mebli oraz rozgniatanie orzechów. Jednak najmocniej-

szy przykład stanowi ten z limitowanej serii zegarka Vice Clock – nutcracker, gdzie zostało zasto-

sowane, zgodnie z tematem, właśnie drewno orzechowe. Dodatkowo w tychże zegarkach, aby 

dostać się do mechanizmu i wymienić zużytą baterię, należy wykręcić cztery wkręty, zagłębio-

ne delikatnie w otworach. Te cztery nawierty są widoczne na tarczy zegara jako znaczniki głów-

nych godzin.

I ostatnia w serii kolekcja: trzy projekty w różny sposób grające z piktogramem czaszki. Opisy-

wane zapętlenie można dostrzec przede wszystkim w uchwycie na telefon i w stołku kuchen-

nym. Hellder, bo taką nazwę nosi wspomniany uchwyt, nie stanowi może spektakularnej ilu-

stracji problemu, ale przyjemne jest w nim to subtelne wykorzystanie dolnej partii rysunku pik-

togramu. „Zęby” zostały wyciągnięte do przodu poprzez odpowiednie zagięcie blachy. Dzię-



ki temu płaski rysunek zyskał przestrzenność, ale przede wszystkim wyciągnięcie pełni funk-

cję przytrzymania telefonu. Stołek również znajduje uzasadnienie dla zarysowanej w nim syl-

wety charakterystycznych elementów czaszki. Tu mamy do czynienia z symetrycznym rozłoże-

niem schematu. Punktem stycznym i wspólnym są oczodoły, stanowiące uchwyt do przenosze-

nia stołka, zazwyczaj lokowany w siedziskach tego typu. Nóżki stołka natomiast wpisały się ide-

alnie w rysunek zębów.

2. Mechanika

Od początku byłem zwolennikiem wykorzystywania raczej prostej mechaniki niż zaawansowa-

nej technologii – a to ze względu na niezaprzeczalny urok narzędzi, znanych z nie tak odległej 

historii, sprzed epoki przemysłowej. Inspiracją są zaplecza dawnych rzemieślników (garncarza, 

powroźnika, tkacza itp.), proste sprzęty domowe i prymitywne, patrząc z naszej perspektywy, 

zabawki. Za dokonanym wyborem kryją się jednak także powody praktyczne. Widząc przed-

miot, którego zasada działania jest jasna i zrozumiała, mamy komfort obcowania z nim, czując, 

że panujemy nad jego działaniem, a w razie usterki jesteśmy w stanie go samodzielnie zrepero-

wać.

Tu – jako przykład – na pierwszy plan wysuwa się oczywiście zamontowana w opisanym już 

projekcie klamerka do bielizny, ale również utrzymujące spinacz ramiona autek-zabawek to czy-

telny ukłon w stronę takiego myślenia. Z kolei kolekcja Tripod Furniture prostą mechanikę eks-

ponuje chyba najbardziej z wszystkich prezentowanych. Chodzi oczywiście o rozkładane nogi 

statywów, które stanowią za każdym razem bazę innego przedmiotu, o możliwość rozsuwania 

nóg statywu, zabieg powodujący wydłużenie, podniesienie obiektów. Służące do tego zakręcane 

motylki umożliwiają też w jednej z wersji sterowanie kątem nachylenia lustra.

Zestaw zegarków Vice Clocks upodobał sobie gwint, dzięki któremu zyskały one swoją niepo-

wtarzalność – tak ze względu na formę, jak i na odkrywane i szerzej już opisane funkcje ściska-

nia, zaczepiania i rozgniatania.

3. Nobilitacja

W dziesięcioletniej historii studia istnieje sporo przedmiotów i materiałów, które zyskują po-



przez zderzenie z nadaną im funkcją lub poprzez umieszczenie w zaskakującym kontekście. 

Najbardziej jaskrawym przykładem jest Szmetka, jeden ze starszych projektów: zwykła, zdegra-

dowana jako przedmiot szmata. Przez prosty zabieg „obrendowienia”, doszycia do niej metki 

imitującej modną markę, zyskała i awansowała, a jednocześnie zyskała też osoba jej używająca.

W opisywanych przedmiotach występuje kilka takich anonimowych bohaterów codzienności. 

Drewniana klamerka, gumowy korek do umywalki, szczotka do podłogi, wieszak na ubranie, 

gumka recepturka i absolutny faworyt: przetykacz do zlewu. Przedmioty banalne, opatrzone, 

okrutnie spychane do najniższego poziomu w bezwzględnej drabince hierarchii rzeczy. Zada-

niem studia POOREX jest nobilitacja tych przedmiotów poprzez podniesienie ich prestiżu.

4. Fiksacja

Fiksacja funkcjonalna to, w skrócie, nieumiejętność nowatorskiego spojrzenia na przedmiot i 

jego pierwotną funkcję. To ciekawy problem, zauważony przez psychologię (m.in. Karla Dunc-

kera), który z jednej strony pokazuje człowieka jako osobę mającą tendencję do zamykania 

przedmiotów w wyznaczonych im sposobach użycia, z drugiej zaś ukazuje przedmiot w zupeł-

nie nowym świetle, uwalnia go od przypisanej odgórnie „instrukcji obsługi”.

Projekty powstające w studiu POOREX mają za zadanie przełamywanie tej blokady poprzez po-

budzanie kreatywności ich użytkowników. Przedmioty te, oprócz realizacji podstawowych za-

dań, jakie stawia przed sobą projektowanie obiektów użytkowych (czyli po prostu wspomaga-

nia człowieka w codziennym funkcjonowaniu), mają swoistą misję luzowania gorsetu usztyw-

niającego myślenie. Według tego założenia szczotka może niespodziewanie stać się autkiem-za-

bawką, a przetykacz do zlewu świetnie nadaje się jako noga od stolika. Te przykłady w sposób 

literalny oddają ideę odfiksowywania, ale w części projektów odbywa się to na zasadzie mniej-

szej dosłowności.

Usztywnione, schematyczne myślenie w dłuższej perspektywie wpływa negatywnie na podejście 

człowieka do życia, na jego codzienne wybory i sposób traktowania swojego otoczenia. Mając wo-

kół siebie przedmioty, które odwracają sposób myślenia na temat ich funkcji, mamy zarażać się nie-

sztampowym podejściem i przenosić je w inne sfery naszej aktywności. To ambitny, zapewne trochę 

utopijny plan, ale konsekwentnie realizowany już od 10 lat działalności na polu projektowym.



W kolekcjach, które są ujęte w książce i przede wszystkim w tych ze wskazanego osiągnięcia, do-

minuje drewno. Upodobałem sobie drewno bukowe ze względu na strukturę, bardzo jednolitą, 

świetnie nadającą się do produkcji małych obiektów, wymagających większej precyzji. Widać je 

w większości projektów. Ostatnio jednak zacząłem sięgać po drewno jesionowe, które jest moc-

no zróżnicowane. Pierwszy raz zostało użyte przeze mnie w Clockach – specjalnych uchwytach 

towarzyszących zegarkom Vice Clock – desk organizer. Studio POOREX współpracuje z lokal-

nymi, małymi stolarniami, które mogą sobie pozwolić na zainteresowanie się nietypowymi zle-

ceniami, wymagającymi dużej precyzji i wykonania często setek egzemplarzy drobnych podze-

społów.

Chciałbym wspomnieć jeszcze o innych technologiach, po które sięgam w ostatnim czasie. To 

obróbka metalu: cięcie laserowe stali czarnej i nierdzewnej, gięcie metodą sterowania kompute-

rowego (w całości został wykonany w taki sposób Vice Clock – desk organizer i Hellder oraz de-

tal mocujący ramię w Peg Car i Sink Car). No i wspomniany druk 3D, widoczny w zestawie Tri-

pod Furniture. Poza tym wykorzystuję gięcie sklejki i frezowanie CNC (stołek), a najprostszy w 

produkcji przedmiot – widoczny w książce – to wieszak na ubranie. Jest wycinany ploterowo z 

arkuszy spienionego PCV w dwóch kolorach: czarnym i białym.

Każdy z przedmiotów był innym wyzwaniem projektowym. W pierwszej kolekcji drewnianych 

zabawek The Poor Toys największą batalię stoczyłem o detal łączący ramię dźwigu z korpusem 

autka, który ostatecznie został wykonany ze stali nierdzewnej. W tym, ale i w pozostałych przed-

miotach, ważny był aspekt finalnej ceny produktów. Detal, choć sprawdzał się idealnie, jest dość 

kosztowny, stanowi ok. 20% wartości użytych podzespołów.

Ciekawym doświadczeniem była produkcja autek szczotek, Brush Car. Nawiązałem współpra-

cę z firmą produkującą szczotki i miotły Tekieli & Tekieli. Projekt nie przewidywał wykorzysta-

nia istniejących w ofercie firmy produktów i dostosowywania się do ich wymiarów. Zależało mi 

na utrzymaniu dokładnie przyjętych rozmiarów podstawy autka, które są zbieżne z pozostałymi 

projektami zabawek. Wobec tego należało zaprojektować specjalnie dla Brush Car gęstość na-

wiertów, w których docelowo umiejscowiona miała być szczecina. Wymagało to przeprogramo-

wania maszyny produkcyjnej. The Poor Toys są produkowane przez firmę Meble Vox z Poznania 

i sprzedawane w kilkudziesięciu salonach meblowych tej firmy.



Drewniane zegarki miały już utorowaną drogę przez doświadczenia pracy nad autkami. Ten 

sam materiał: bukowe drewno, podobne gabaryty i – dodatkowo – metalowe elementy rucho-

me. Ponadto ten sam zakład stolarski, a więc praca przebiegała całkiem sprawnie. Jedynym pro-

blemem okazał się front, który stanowił tarczę zegara. Musiał mieć grubość 2 mm w miejscu fre-

zowania wewnętrznej strony, gdzie ukryty został mechanizm zegara. Dopiero w drugiej serii ze-

garków doszedłem wraz ze stolarzem do rozwiązania wklejania osobno cienkiej listewki „cyfer-

blatu” na coś w rodzaju ramki.

Dość sprawnie potoczyły się prace nad metalową wersją zegarka. Jedna firma wycinała laserowo 

zadany kształt w czarnej blasze, zaginała i malowała proszkowo. Posiadała też narzędzia do osa-

dzenia nitonakrętki, a więc sytuacja była bardzo komfortowa. Oczywiście montaż komponen-

tów pozostawał już w mojej gestii – to żmudna część procesu polegająca m.in. na montowaniu 

mechanizmów zegara wraz ze wskazówkami.

Ostatnia grupa projektów – The Skull Collection jest najbardziej różnorodna. Najciekawszym 

doświadczeniem była praca nad stołkami. W tym celu współpracowałem z pracownią, która po-

chyliła się nad zadaniem zaginania sklejki mającej docelowo osiągnąć grubość 18 mm. Samo za-

ginanie nie było zbytnio skomplikowane, natomiast drugi etap, czyli frezowanie w niej zapro-

jektowanych przeze mnie kształtów i estetyczne wykończenie całości, stanowiło duże wyzwanie. 

Praca zakończyła się sukcesem. Stołki, które nazwałem Skull Stool, prezentują się bardzo dobrze 

i trwają przygotowania do ich szerszej produkcji.

Celem, jaki przyświecał podczas projektowania uchwytów na telefon (z tej samej, „czaszkowej” 

kolekcji), było minimalizowanie pracy polegającej na składaniu produktu z zamówionych pod-

zespołów. Udało się ten etap w zasadzie całkowicie zredukować, całość prac została przerzuco-

na na firmę Laser Cut, która – podobnie jak w przypadku metalowych zegarków – wycinała, za-

ginała i malowała na cztery różne kolory zaprojektowane kształty. Jako że produkt składa się z 

jednej części, pozostało tylko pakowanie holderów do specjalnie zamówionych opakowań z si-

todrukowym nadrukiem piktogramu, ilustrującym zawartość.

Obok opisanych doświadczeń projektowych i wykonawczych nie mniej ważne jest doświad-

czenie związane z prowadzeniem firmy, nie tyle projektującej, co produkującej i dystrybuują-

cej swoje wyroby. Wiąże się to z bardzo aktywnym promowaniem na wystawach, targach i festi-



walach projektowych w kraju i za granicą, których w latach 2010-16, czyli licząc od zamknięcia 

przewodu doktorskiego, było ponad pięćdziesiąt. Z dokładnym opisem każdego z nich można 

się zapoznać w dołączonej dokumentacji.

Obok projektów, które są wskazane jako główne osiągnięcie w przewodzie habilitacyjnym oraz 

tych, które ujęte są we przedstawionej publikacji, w opisywanych latach miał miejsce szereg in-

nych działań projektowych. Zostało zrealizowanych jeszcze 27 mniejszych i większych prac, po-

wstałych najczęściej we współpracy z instytucjami kultury lub też kontynuujące myśl projekto-

wą związaną z obiektami codziennego użytku. Wszystkie są szczegółowo opisane w dokumen-

tacji, jednak w autoreferacie chciałbym przybliżyć kilka szczególnie dla mnie istotnych.

Ważnym momentem w opisywanym 6-letnim okresie jest inna publikacja. To 52 Lazy Weeks z 

2010 roku, podejmująca temat paraarchitektury (słowo powstałe na potrzeby projektu), a więc 

działań, które możemy rozumieć jako szeroko pojętą architekturę alternatywną. W ramach tej 

publikacji powstały 52 projekty koncepcyjne, wizualizacje 3D, makiety, prototypy, idee, na róż-

ne sposoby podejmujące problem „domu”: schronu, przystani, synonimu bezpieczeństwa i cie-

pła.

Praca nad książką trwała rok, a więc 52 tygodnie, czyli dokładnie tyle, ile powstało koncepcji. 

Przed rozpoczęciem rocznej pracy przyjąłem następujące założenia:

1. Niektóre z projektowanych obiektów mogą być bliskie działaniom czysto architektonicznym, 

zarówno ze względu na swoje rozmiary, jak i wizualny sposób odbioru.

2. Mogą to być również elementy tzw. małej architektury, wchodzącej w relacje z zastaną prze-

strzenią miejską.

3. Zakłada się, że powstaną projekty stanowiące indywidualne rozwiązania problemu jednora-

zowego noclegu w obcym, nieprzyjaznym miejscu.

4. Przewidywane są także przewrotne działania o charakterze koncepcyjnym.

5. I wreszcie – projekty społeczne skierowane zarówno do osób bezdomnych, jak i ludzi pozba-

wionych dachu nad głową w wyniku klęsk żywiołowych.

Roczny plan został wykonany. Udało się również, dzięki wsparciu galerii Zachęta w Warszawie 

i Instytutowi Adama Mickiewicza opublikować całość w formie książki. Do tej pory zostało zre-

alizowanych 7 projektów w skali 1:1.



– Pierwszym obiektem, jaki wykonałem (dwukrotnie), był Hammock House. To duży, biały pro-

stopadłościan wielkości altany z ukrytym wewnątrz hamakiem. Obiekt najpierw stanął w Cen-

trum Sztuki Współczesnej w ramach wystawy Tag! Base! Hide & Seek w Toruniu w grudniu 2010 

roku, a następnie w tarnowskim BWA w ramach tej samej wystawy.  > więcej str. 6, tom 1

– Także jeszcze w trakcie trwania pracy nad książką powstał Table House. Czarny stół z ukrytym 

wewnątrz miejscem do leżenia został wykonany przez galerię Zachęta. Dziś stanowi własność 

kolekcji tejże instytucji. Praca była jednym z elementów wystawy pod tytułem Welcome Home, 

wieńczącej w maju 2011 roku całe paraarchitektoniczne przedsięwzięcie. > więcej str. 12, tom 1

– W BWA w Zielonej Górze został wybudowany Slide House, w ramach wystawy Projekty Wy-

brane / Selected Projects w lutym 2011 roku. To rodzaj zjeżdżalni połączonej ze schodami, a w 

galeryjnym holu obiekt pełnił rolę dużego mebla. Był rodzajem lady z możliwością odkładania 

drobiazgów na stopniach schodków. > więcej str. 10, tom 1

– Instytut Adama Mickiewicza wsparł finansowo mobilny Koksownik, patronując wystawie 

Zwykła Rzecz w Stalowej Woli w lipcu 2011 roku. Dzięki zamontowanym kółeczkom Koskow-

nik można przemieszczać. Jest też zupełnie praktycznym grillem. > więcej str. 11, tom 1

– Największą pracę – Flat House wykonała holenderska firma zajmująca się zaginaniem rur, któ-

rą wynajęła galeria MOTI, mieszcząca się w mieście Breda w Holandii. Ekspozycja miała miej-

sce w grudniu 2011 roku. Instalacja jest wiernym przeniesieniem rysunku mieszkania, ale w rze-

czywistej skali. Linie rysujące rzut mieszkania to rury ze stali nierdzewnej o przekroju 70 mm. 

Całość postawiona jest w pionie. > więcej str. 18, tom 1

– Grass House zrobiłem (wykopałem) osobiście, będąc uczestnikiem streetartowej imprezy 

Outer Spaces w Poznaniu w maju 2012 roku. Dołek, nad którym był zawieszony hamak, został 

wyścielony trawą z rolki. Dodatkowo zostały specjalnie w tym celu zaprojektowane i wykona-

ne solidne kotwy, które po wbiciu w ziemię bezpiecznie utrzymywały leżącego człowieka. > wię-

cej str. 19, tom 1

– I ostatni zrealizowany jak dotąd obiekt – Tetris House od maja 2013 roku stoi na placu przed 

galerią Bunkier Sztuki w Krakowie (czasowo jest chowany do środka budynku). Stanowi wła-



sność galerii. Został zamówiony w ramach tworzonej przez galerię kolekcji. To geometryczna 

kompozycja zbudowana z czterech dużych klocków przypominających elementy klasycznej gry 

komputerowej. W założeniu ma pełnić funkcję miejskiego meeting pointu. > więcej str. 25, tom 1

Działania związane z paraarchitekturą są na razie zawieszone, mam jednak w planie powrócić 

do tego typu projektowania w przyszłości.

Duże wyzwanie i zarazem moja największa dotychczas realizacja aranżująca przestrzeń publicz-

ną miały miejsce w 2015 roku. Festiwal sztuki i designu Art Loop w Sopocie zamówił u mnie se-

rię siedzisk, które miały stanąć na placu nieopodal sopockiego molo. Zamawiający oczekiwali 

nieoczywistych i niejednoznacznych obiektów, które będą wpisywać się w hasło tej edycji: Zmia-

na. I tak powstała seria 28 siedzisk Loop, które zasadzały się na pomyśle modułu, formy z pro-

filu trochę przypominającej Pacmana. Taki moduł obracany o ok. 12 stopni buduje za każdym 

razem nieco inną formę i z różną możliwością użytkowania. Czasem jest zupełnie praktycz-

nym siedziskiem, innym razem afunkcjonalnym obiektem, który może zapraszać do zupełnie 

niespotykanych interakcji. Całość została wykonana przez firmę Terma z Gdańska, na co dzień 

produkującą grzejniki. > więcej str. 43, tom 1

W tym momencie skupiłem się jednak na zupełnie innej działalności projektowej. Zaintereso-

wało mnie drukowanie 3D, możliwość wytworzenia praktycznie każdego przedmiotu o dowol-

nym kształcie. Pojawia się zatem filozoficzny problem wolności wyboru i potencjalnej potrzeby 

tworzenia kolejnych rzeczy. Jestem w trakcie pracy nad urządzeniem, które będzie redukować 

tę wolność do funkcji pozwalającej na wydruk tylko jednego przedmiotu: kołka rozporowego. 

Umieszczone na obudowie dwa pokrętła umożliwiają dobór dwóch zmiennych: średnicy i dłu-

gości takiego kołka. Przycisk „start” uruchamia proces druku. > więcej str. 55, tom 1

Będzie to trochę design krytyczny, bo zwraca uwagę na pewien problem, ale moim zdaniem, 

choć to teza zapewne kontrowersyjna, taka jest właśnie przyszłość druku 3D. Jeżeli chcemy, aby 

te urządzenia trafiły do zwykłego użytkownika, nie profesjonalisty lub pasjonata, powinny być 

przeznaczone do konkretnych celów. Zaprzyjaźniona firma produkująca drukarki opracowała 

dla mnie wstępne wymiary i specyfikację techniczną. Została też wykonana bardzo wiarygod-

na atrapa obudowy potrzebna do nakręcenia filmu odpowiadającego za prototypowanie wideo 

i prześledzenie scenariusza użytkowego. Projekt, oprócz tego, że stanie się finalnie zrealizowa-







SUMMARY OF PROFESSIONAL ACCOMPLISHMENTS

The work indicated as a major achievement in the habilitation proceedings:

Tripod Furniture – a series of 8 utility objects.

Prepared especially for the 2014 DMY Design Festival in Berlin.

Then, shown at the Poland in Between exhibition in Istanbul, Turkey (2014) and the Trienna-

le Design in Milan (2016). A part of the collection was purchased by the National Museum in 

Warsaw (2015).

During the launch of the collection at the DMY Design Festival, I presented a set that included: 

a longcase clock, mirror, small table, floor lamp, larger table, complementary toy for the small 

complementary table and for the larger table. And the full set is described as a work indicated as 

an achievement in the habilitation proceedings.

Work description:

The execution of the Tripod Furniture collection coincided with preparation to participation in 

the DMY design festival, which takes place every year in the German capital. This international 

event aims to popularize design; it is also an opportunity for smaller design studios to promote 

themselves. It was already my third exposition at this famous event. For the first time, I presen-

ted there my design works in 2008. Then the DMY exhibition was an opportunity to show the 

results of cooperation with a trainee from the Portuguese university of Escola Superior de Artes 

e Design, who was then an apprentice in my studio. Then, in addition to several major works, it 

was the first time I presented the USB Clip, a memory stick hidden in a traditional wooden clo-

thes peg. The promotional power of the event proved to be invaluable. This small object caught 

the attention of visitors gaining wider popularity, followed by invitations to cooperate and fur-

ther design events in Poland and abroad. After a few years, I arrived in Berlin once again – this 

time at the invitation of the Polish Institute in Germany. In 2013, Poland was a special guest of 

the event, and my studio was one of those invited to represent the country. Then I mainly put on 

the promotion of The Poor Toys series, which resulted in still ongoing collaboration with Me-

ble Vox. 

The next and last time I came there in 2014 with an offer in the form of the Tripod Furniture col-

lection. My aim was to present items that, in some sense, will fulfil the image, exhibition func-



tion, inviting to get to know the proposal of my studio, which also has in its portfolio completely 

commercial objects, produced in multiple copies. I shared the booth with another studio from 

Poland, which presented its design capabilities in the same vein: everyday objects made prima-

rily of wood.

A distinguishing characteristic of my work is employing objects anonymous in some way and 

‚degraded’ in some way in the hierarchy of importance in order to, by changing the context, give 

them a different meaning, through which they gain, in my opinion, a kind of ennoblement. My 

works actually draws from the world of art, but finally produced items do have the status of art, 

although it is applied art. Inspirations and incentives provoking me to the design activity in its 

formal and narrative spirit sometimes refer to Dadaism, other times to the severity of works of 

minimal art, but always, in the end, they are fully functional, often produced in multiple copies 

and successfully employed by their users. 

Such a conceptual beginning of the tripod set was a little absurd idea to use a sink plunger, a sim-

ple device, that I wanted to employ again after several years of the project activity. This item re-

inspired me with its simple mechanics and form – I mean the most popular plunger model con-

sisting of a wooden handle and a rubber tip. Earlier, in one of the projects, I used only the rub-

ber part. This time I had to expose the whole of the common object. I was guided by a Dadaist 

vision; I decided to make a small intervention, mounting three folding legs to the existing object, 

somehow referring to a photographic tripod.  This procedure allowed the plunger to stand sta-

bly with the rubber element upwards, which in turn was required to mount a small round glass 

top on it. In was supposed to form a small folding table, which could be, if necessary, dismantled 

and put in a cabinet or a larger drawer with a single movement. Such an idea, however, failed to 

be achieved completely. After the prototype was made, it turned out that the wooden structure 

is stable, while the glass top is not. The enormous suction cup holds firmly, but the rubber sli-

ghtly sways sideways after placing a heavy object on the top. Although the object was to be used 

for placing small things, like a cellphone, a cup or a books. I decided to treat the failure as an in-

spiration for further work. I added two more such tripods with topped with rubber plungers. A 

glass top completing such a structure necessarily had to look different. I chose the form of an 

equilateral triangle with a side of 100 cm with strongly rounded corners.

Now, the table took the dimensions of a greater than originally assumed coffee table and was, 



at the same time, very stable. However, the initial idea, which was the most important for me 

– a small intervention replacing one plunger in a practical table – failed. This failure, as I wro-

te, challenged me to further explore the subject which resulted in the said coffee table based on 

three ‚legs’, but it turned out that the system itself of a folding, wooden tripod was so open that I 

started to work on further objects. Not necessarily topping it with a rubber plunger. I started to 

work on the design of a whole series of everyday objects, made of beech wood, that are simple 

and easy to produce, and, above all, take up little space in transport. Only after they are unfol-

ded their task is to annex the area, fulfilling their utility functions.

During the preparation of the first prototypes of modelling foam and paper, the biggest challen-

ge were details connecting laths of the tripod with the inner tripod core, which also were to be 

moving parts. Initially, there were performed attempts based on the locksmith technology. But 

it was a little reckless and too expensive, at least considering the quantities in which planned to 

produce these items later. It was a then still new technology of the filamentary 3D printing. Qu-

ite quickly, I modelled and printed some necessary elements connecting: two different types of 

rings, a kind of a small tee and a bottom cap. The cost of such printing, due to the small size, was 

acceptable, and the parts themselves were small, but absolutely essential; they proved themse-

lves after the first installation. Of course, the next question was how to connect plastic pieces of 

wood. I managed to get special cylindrical pins, which after installation, are basically invisible 

and do the job well.

3D printing allowed to return, in a sense, to the first idea: a small table. The rubber plunger was 

replaced by a printed part clamping the glass. A round glass top with a diameter of 30 cm, this 

time firmly attached, crested the wooden structure. Mindful of the exhibition function of the 

collection that was supposed to intrigue and stop the public at my booth every time, after repla-

cing the rubber part to the printed one, I was lacking a stronger accent. For several years, I had 

in mind to design a kind of an anti-toy. I thought of a wooden car that would not allow the lit-

tle user to play in a standard way. And so, the Twist Car was created, a car, who that was able to 

move only in a circle, whose outer diameter corresponds to the diameter of the glass top. Thus, 

the toy/anti-toy became a neat complement to the table and a missing strong accent.

The collection started to grow. I focused on a beech, single tripod, which is to be completed with 

functional endings. The tripod comes in two varieties: with adjustable and with fixed lengths of 



the legs. Depending on the needs, we select the length, separating the laths, and tighten the wing 

screw. In this way, the legs may be extended by 25 cm, which is important in the case of the mir-

ror or lamp, but, of course, it is unnecessary in the case of the coffee table. There are used tri-

pods without such setting.

Simultaneously, I began to work on the lamp, clock and mirror. The lamp is a continuation of my 

thinking about home lighting; I have already employed the archetypal shape of a lamp several 

times, each time in a very different way. This time it is a firm, wooden, beech ‚outline’. Mounted 

on a wooden tripod lamp looked good, although I there was no contrast accent, so, at some po-

int, there appeared a painted in black its vertical element hiding the socket and the switch. Many 

trade visitors paid particular attention to the lamp, so it quickly found buyers even during the 

Berlin Festival, and later another copy was purchased by the National Museum in Warsaw to its 

permanent collection.

The clock with rubber bands is a separate story. Its idea was to find additional, physical func-

tions for the dial markers. A simple and fun project that can function in several varieties. There 

are two elements: the smaller one – a clock face, and the greater – a ring whose inner diameter 

is respectively greater than the diameter of the face. The play consists in linking both elements 

by twelve rubber bands. Hitching is simple and intuitive thanks to properly fitted pins. It is not 

difficult to guess the reason for the amount of the rubber bands; at the same time, they are hour 

markers of the dial. In the collection, the clock is mounted on a tripod but can be completely in-

dependently hung on the wall. There is also the possibility of using the very inner dial; then, after 

adding two subtle legs, it becomes a clock that can be placed on a table or shelf. 

While designing it, I wanted to form an item that is rewarding both by its observation and use, 

in which every part, in some sense, justifies and completes itself. The clock is a kind of manife-

sto of the idea of ‚looping’, which I develop in the part about the publication titled POOREX | 

Looping. Mechanics. Ennoblement. Fixation. There are also elaborated the terms of the title, di-

rectly related to the specific examples of the presented design series. 

The mirror is the next item in the set; it is characterized by a movable head and the intention is, 

that in addition to its obvious function, it is also an object that can cast reflections on the walls 

and ceiling of the room. The diameter of the mirror is equal to the diameter of the glass table 



top and the external dial of the clock. The fastening element is the same, printed earlier for the 

small table.

The last object, which was a part of the collection presented at the Berlin DMY was a clock, 

which I called Vice Clock – Nutcracker; it formed a beginning of the next cycle of objects, of 

which I was not aware. The clock was a subtle complement to the table mounted on three tri-

pods. The Vice Clock is a wooden, small object, which, at first glance, resembles its classic, often 

plastic counterpart. Its special appearance is given by a detail that brings to mind a key for win-

ding a clock. In this case, however, it serves as a completely different device, which is may be di-

scovered on the other side. The key is a knob to crush nuts, because the watch is also a practi-

cal nutcracker. The Vice Clock – Nutcracker less than a year later was an item produced by me 

under the label of POOREX. Originally, it was a part of a set of tripods, but, as I mentioned, it 

stimulated me to create another collection. So far, there has been produced hundreds of copies 

that I sold at retail to many countries, and at wholesale (several dozen copies), to shops in Italy, 

Croatia, Poland, and China. It also won recognition from the jury of the design festival in Lodz 

obtaining the Must Have award and the Institute of Industrial Design within the Design, Busi-

ness, Profit project.

The Tripod Furniture collection, which is very important for me, was described by one of the 

main design websites, Designboom. Later, the articles describing this set could be found in the 

industry digital and printed press in many parts of the world. I therefore consider that the ob-

jects fulfilled their promotional function, highlighted the studio, from which the Vice Clocks, 

produced and rewarded, benefited in the commercial way.

The described projects go around exhibitions in Europe. Immediately after the DMY, they were 

shown at the Poland in Between exhibition in Istanbul, Turkey, which was organized by the 

Adam Mickiewicz Institute, and then at the Triennale Design in Milan in 2016. A part of the col-

lection was purchased by the National Museum in Warsaw (2015).

I include in the documentation a separate catalogue, which is a photographic complement to the 

above description

Discussion on the other scientific and (artistic) research achievements. 



The book has been and still is important for me, not only as a medium, but as an object in itself. 

Thus, POOREX | Loops. Mechanics. Ennoblement. Fixation. is the third publication coming out 

of my studio. The first one was 12% normy (12% of quota), issued by the BWA Wroclaw Design 

Gallery (2009). This book described the annual work on more than 12 objects and represented 

a complement for a greater exhibit in the Wroclaw Gallery. It was also a part of the doctoral the-

sis. The second publication, 52 Lazy Weeks, was issued by the Zacheta National Gallery of Art 

(2011) with the support of the Adam Mickiewicz Institute. In this case, the topic concerned the 

phenomenon of para architecture; there were presented 52 utopian projects in the area of the al-

ternative architecture. 

POOREX | Loops. Mechanics. Ennoblement. Fixation. consists of two parts. The first one inclu-

des mainly texts, enriched only by a few illustrations to help to understand the presented ideas. 

At this point, I am going to outline the four collections presented in the book:

1. The Poor Toys – a set of toy cars made of beech wood, which use common household items: 

a clothes peg, washbasin plug and rose, and a brush to scrub the floor. A drastic contrast with a 

wooden toy is to amuse and inspire to play. The recipients may be both children and their pa-

rents, who certainly will find suitable for their pragmatism functions and ways of use of the toys. 

Peg Car may be a desk organizer holding post-it notes, and the brush can become an ideal bu-

siness card case.

2. Tripod Furniture – a collection of wooden tripods. The set includes: a lamp, clock, mirror, 

two types of tables and a toy. The basis for them is a wooden tripod with a height of 45 cm. After 

spreading, the leg spacing is 30 cm. All plastic elements connecting wooden parts have been 

made in the FDM 3D printing technique. The idea behind the creation of the collection was to 

develop items that when folded, do not take up much space. And their main module is to inspi-

re new solutions and features.  Thus, a single tripod may be a clock pillar, a small table, a lamp or 

a mirror, while using three tripods is a great option for some larger coffee table.

3. The Vice Clocks – just as the Tripod Furniture, the everyday life objects made of beech wood. 

This time, there are three kinds of clocks: a wooden Vice Clock – nutcracker, metal Vice Clock – 

desk organizer and Vice Clock 3, a combination of both variants; it is a wooden clock that may 

be a desk organizer for post-it notes. 



4. The Skull Collection – a series of three objects with a skull theme: a stool, phone holder and a 

coat hook. In each of them, there takes place a kind of play with a pictogram image of a skull. It 

is a kind of existential commentary showing with a pinch of salt the inevitable end of the tread-

mill in which we live and the technological death of electronic fetishes or current fashion trends.  

The drawing applied to the function is not only a kind of ornament, but primarily it supports 

and complements the function.

As can be seen in the above descriptions, I adopted a strategy of nomenclature in English, becau-

se the designs are promoted mainly abroad and this helps to unify marketing efforts. Especially 

as I run the website of the studio in this universal language. Nevertheless, I do not always obey 

the principle. Sometimes I use word games in the Polish language, and such names are very dif-

ficult to translate. An example would be the recent series of lamps, which was labelled in the pro-

vided documentation of artistic achievements; it has an intriguing name of „Mięsolamp” („Me-

atlamp”), and I currently work on „Dyblomat”, a small 3D printer.

My work has been often balancing on the border of art and design. Typically, the objects were 

made as single copies with the exhibition or image function. Or they were ordered by cultural 

institutions: galleries, museums, design festivals and produced specifically for a given event by 

these entities. The items shown and described in the book open a new chapter of my business. 

They are manufactured in multiple copies, distributed and sold in Poland and abroad. Some of 

them were made by myself as part of my business, the founded by me POOREX company, and 

some were sold to another company under licence.

Until now, outside our country, I have sold my products on the markets in China, the USA, Ita-

ly and Croatia. In these countries, the quantities were larger than retail. Single copies reached 

many other, more or less exotic, corners of the world.

The publication is therefore a strong point indicating a new approach on the design path. But 

also, in itself, it is a product, available in several bookshops in Poland. Regardless of the work as-

sociated with production of utility objects, I was running and still run a design and artistic bu-

siness, of a less commercial nature, involving cooperation with cultural institutions. This will be 

clarified in more detail in a part of the summary which deals with other artistic achievements. 



The objects described in the book are highly diverse. What unites them is that they are objects 

of everyday use, rather household appliances, designed to support our daily activities and ritu-

als. But their more important for me distinctive feature is the mentioned idea, design philoso-

phy, whose four pillars are included in the title of the publication and I would like to like present 

them. Let me quote a fragment of my introduction to the book, explaining these words of the ti-

tle: loops, mechanics, ennoblement and fixation.

1. Loops

A good example illustrating this property is the Peg Car design from The Poor Toys collection – 

a toy car using a well-known mechanism of a clothes peg, which, in a project, is an end of a cra-

ne boom. The peg, in the optimum setting, is attached to the rear of the toy car. At this point, we 

have a feeling of accomplishment, self-looping, which concludes the design. The object is atta-

ched to itself, and the arrangement of all the elements suggests such a setting. In the same way it 

is done in the second design, the Sink Car. The crane boom is ended with a washbasin plug, the 

original rose is located in the „load” part of the car and is a kind of docking station for the boom. 

The idea of looping is a bit like an absurd story of Baron Munchhausen pulling himself out of a 

morass by his hair, or mythical Ouroboros, the snake eating its own tail.

Another example of a design where we can feel the satisfaction while watching and enjoying 

the object, in which each part justifies and complements itself in some sense, is the clock from 

the Tripod Furniture collection. The clock is a kind of manifesto of that idea. There are two ele-

ments: the smaller one – a clock face, and the greater – a ring whose inner diameter is respecti-

vely greater than the diameter of the face. The play consists in linking both elements by twelve 

rubber bands.  Hitching is simple and intuitive thanks to properly fitted pins. It is not difficult 

to guess the reason for the amount of the rubber bands; at the same time, they are hour markers 

of the dial.

It is no different in the case of other clocks, this time, from the collection of The Vice Clocks. 

These are three clocks having one common element: a knob forming a sort of a clamp, a small 

vice. The association that this element is to bring, is a classic key to wind the internal mecha-

nism. Nevertheless, the effect of this winding is, depending on the version, a strong hold of post-

it notes, fixing a clock to furniture and crushing nuts.



But the most impressive example is that from the Vice Clock limited edition – Nut Cracker, the-

re was applied, according to the theme, the walnut wood. In addition, in these watches, to get to 

the mechanism and replace the old battery, the four screws, slightly recessed into the holes, sho-

uld be removed. These four drill holes are visible on the clock face and are markers of the main 

hours.

And the last collection in the series: three projects playing with the skull pictogram in different 

ways. The described looping is seen primarily in the phone holder and in the kitchen stool. This 

Hellder may not be a spectacular illustration of the problem, but the subtle use of the lower part 

of the pictogram is pleasant. The „teeth” were stretched forward through a proper bending of a 

sheet metal. Thanks to this, a flat figure gained spaciousness, but the stretching is mainly to hold 

the phone.

The stool also has the justification for the silhouette of characteristic elements of a skull. Here, 

there is a symmetrical distribution of the pattern. A contact and common point are eye sockets, 

forming a handle for carrying the stool, which is usually located in seats of this type. The stool 

legs perfectly depict a teeth shape.

2. Mechanics

From its beginning, the Poorex studio has been a supporter of the use of simple mechanics ra-

ther than advanced technology – and this is due to the undeniable charm of tools, known from 

not so distant past, before the industrial age. The inspiration are workshops of erstwhile arti-

sans (potters, rope makers, weavers, etc.), simple household objects and, looking from our per-

spective, primitive toys. But this is also due to practical reasons. Seeing an object whose opera-

ting principle is clear and understandable, we get the comfort of having contact with it, feeling 

in control of its operation. And in the case of failure, we can mend it by ourselves.

Here, as an example, in the foreground, there is the attached in the already described design clo-

thes peg, but also the arms of toy cars supporting the clip are a clear nod to such thinking.  And 

the collection of Tripod Furniture exposes a simple mechanics perhaps in a most apparent way 

of all designs presented here. It is about, of course, folding tripod legs, which each time are the 

base for another object. The tripod legs may also be pulled out, causing lengthening, lifting of 

the objects. The wing nuts used to do this also help to control the tilt angle of the mirror, in one 



of the versions.

The Vice Clocks set has a thread by which they gained their uniqueness – due to the form and 

discovered and already widely described functions: compressing, hitching and crushing.

3. Ennoblement

In the ten years’ history of the studio, there have been plenty of objects and materials that have 

been enhanced by contrasting them with their given function or by placing them in surprising 

contexts. The most glaring example is one of the older projects: Szmetka, a normal, degraded as 

an object, rag. By a simple procedure of „branding”, sewing a fashionable brand tag to it, it has 

been enhanced, promoted, and thanks to this, its user has also benefited.

The described objects include some of these anonymous heroes of everyday life. A wooden peg, 

rubber washbasin plug, floor brush, coat hanger, rubber band and the absolute favourite: sink 

plunger. The items that are trivial, well-known, cruelly relegated to the lowest level in the ruth-

less ladder of hierarchy of things. The task of the Poorex studio is the ennoblement of these items 

by increasing their prestige.

4. Fixation

Functional fixation is, in a nutshell, the inability to look on an object and its original function 

in an innovative way. It is an interesting problem noticed by psychology (i.a. by Karl Duncker), 

which on one hand, shows the man as a person who has a tendency to close items in methods 

of use dedicated to them, and on the other hand – it shows an object in a new light; it frees him 

from the top-down assigned „user guide”.

The projects generated in the Poorex studio are intended to break the blockade by boosting the 

creativity of their users. In addition to performing basic tasks, which are set by the design of uti-

lity objects (or simply supporting the man in everyday life), these objects have a mission to lo-

osen the corset that stiffens thinking. According to this assumption, the brush can suddenly be-

come a toy car, and the washbasin plunger is ideal as a leg of a table. These examples literally re-

flect the defixation idea, but in some designs, it is done less literally.



Stiffened, schematic thinking in the long perspective has a negative impact on the human ap-

proach to life, on his or her daily choices and treating their environment. Having objects that re-

verse thinking about their function around us, we are to catch an original approach by applying 

it to other fields of our activity. It is an ambitious, perhaps a little utopian plan, but it has been 

consistently implemented for 10 years of acting in the area of design.

In the collections, which are included in the book and, especially, in these from the achieve-

ment, there dominate wood. I selected beech wood, due to its plain structure, which is great in 

the production of small objects that require greater precision. It is visible in the majority of the 

objects. Recently, however, I began to employ wood ash, which is highly diversified and, for the 

first time, it was used by me in the Clocks – in special handles of Vice Clocks – Desk Organi-

zers. The POOREX studio cooperates with local, small joineries that can afford to be interested 

in untypical orders, which require great precision and manufacturing often hundreds of copies 

of small components.

I would like to mention other technologies that I have been recently employing: metal proces-

sing: laser cutting of black steel and stainless steel, computer controlled bending (Vice Clock – 

Desk Organizer has been made in full in this technique, as well as the Hellder and an element for 

clamping the arm in the Peg Car and Sink Car). And the 3D printing, visible in the Tripod Fur-

niture set. Besides, I use plywood bending and CNC milling (stool), and the easiest to manufac-

ture is the item shown in the book; the coat hook. It is cut by plotter from sheets of foamed PVC 

in two colours: black and white.

In the presented collections, there mainly dominates wood. Especially the beech wood – which 

is hard, of a uniform structure; it is perfectly suitable for the manufacture of small objects that 

require greater precision. It is visible in the majority of the objects. But the ash wood is also in-

teresting in its structure. It is more diverse, and I used it for the first time in Clocks, in special 

handles of the Vice Clocks – Desk Organizers. The POOREX studio cooperates with local, small 

joineries that can afford to be interested in this type of orders, which require precision and ma-

nufacturing often hundreds of copies of small components.  

Besides, there is used the metal processing: laser cutting of black steel and stainless steel, com-

puter controlled bending (Vice Clock – Desk Organizer has been made in full in this technique, 



as well as the Hellder and an element for clamping the arm in the Peg Car and Sink Car). In the 

Tripod Furniture set, there has been used FDM 3D printing technology. There have been prin-

ted all small parts connecting wooden slats, usually moving. In addition, there have been used 

bending of plywood and CNC milling (the stool), and the easiest object in manufacturing, the 

coat hook, is cut with a plotter from sheets of foamed PVC.

Each of the objects was a new design challenge. In the first collection, The Poor Toys made of 

wood, the biggest trouble was the detail linking the crane boom and the body of the toy car. Fi-

nally, it was made of laser-cut, CNC bent stainless steel. In this, but also in other objects, the 

aspect of the final product price was important. The detail, though worked out perfectly, is quite 

expensive and constitutes about 20% of the value of the components used.

An interesting experience was the production of brush toy cars, Brush Cars. I established a co-

operation with a company producing brushes and brooms, Tekieli & Tekieli. The project did not 

considered the use of products of the current offer of the company and adjusting to their sizes. I 

wanted to maintain the adopted dimensions of the car base which are consistent with other toy 

designs. Therefore, specifically for the Brush Car, there had to be designed the density of drilling 

where the bristle was to be located. This required reprogramming of the production machine.

The Poor Toys are produced by the Poznan Vox Meble company and sold in dozens of its furni-

ture showrooms.

The Tripod Furniture collection is more complex. Nevertheless, it is based on a common ele-

ment – a wooden tripod. Since the beginning, the performance of elements linking wooden slats 

was problematic. First attempts to make them using a locksmith method proved to be too rec-

kless. The ideal solution was to employ the still new technology of 3D printing, which is excel-

lent to produce such plastic details. This was my first experience with 3D printing and this „di-

scovery” is an undoubted value that comes from working on the set.

Wooden watches already had an open way through the experience of working on the toy cars. It 

was the same material: beech wood, similar dimensions plus metal moving parts. In addition, it 

was the same carpentry, so the work proceeded quite smoothly. The only problem was the front, 

which was a clock face. It had to have a thickness of 2 mm in the place of milling of the inner 



part, where the clock mechanism is hidden. Only in the second series of watches, me and the 

carpenter solved the problem by separately pasting a thin slat of the clock face on a kind of fra-

me.

Works on the metal version of the watch proceeded quite smoothly. One company was cutting a 

given shape in a black sheet with laser, bending and coating it with powder. It also had tools to 

bed blind rivet nuts, so the situation was very comfortable. Of course, the installation of com-

ponents remained in my hands, and it is a tedious part of the process, involving, i.a., mounting 

mechanisms of a clock with hands.

The last group of projects, The Skull Collection, is the most diverse. The most interesting expe-

rience was working on the stools. For this purpose, I worked with a studio, which addressed the 

task of bending the plywood, which was to have a thickness of 18 mm. The bending itself was 

not very complex, while the second stage or milling of the shapes designed by me and aesthe-

tic finish of the whole was a big challenge. The work was successful. The stools, which were na-

med Skull Stools present themselves very well and there takes place the preparation for their wi-

der production.

The purpose that motivated designing of the phone holders (of the same, „skull” collection) was 

to minimize the work of assembling the product from the ordered components. I managed to 

essentially completely reduce this stage, the whole work was passed to the Laser Cut company, 

which, as in the case of metal watches, was cutting, bending and coating the designed shapes in 

four different colours. Since the product consists of one part, there only remained the packa-

ging of the holders to the specially ordered packaging with a screen-printed pictogram illustra-

ting the content.

In addition to the described design and implementation experiments, the experience of running 

a business addressing not so much the design, but producing and distributing its products, is not 

less important.  This involves a very active promotion at exhibitions, fairs and design festivals, at 

home and abroad, which in the years 2010-16, that is, starting from obtaining the doctoral de-

gree, were over fifty. The detailed description of each of them can be read in the documentation.

In addition to the projects that are included in the indicated publication, in the mentioned years, 



there took place a number of other design activities. There was realized 27 smaller and larger 

works, created most often in cooperation with cultural institutions or continuing the design idea 

related to everyday objects. All these are described in detail in the documentation, but in the 

summary, I would like to present some of them, those that were significant for me.

An important moment in the 6-year period is another publication. It is 52 Lazy Weeks of 2010, 

which raised a subject of para-architecture (word created for the project), and this means ac-

tions that can be understood as the wider alternative architecture. As part of this publication, 

there were created 52 conceptual design, 3D visualizations, models, prototypes, ideas, raising 

the problem of „home” in different ways: as a shelter, marina, a synonym of safety and warmth. 

Working on the book took a year – 52 weeks, which is exactly the number of created concepts. 

Before the start of the annual work I adopted the following assumptions:

1. Some of the designed objects may be close to purely architectural activities, both through the-

ir size and the visual way of reception. 

2. They can also be the elements of landscape architecture entering into relationships with the 

existing urban space. 

3. It is assumed that there will be designs representing individual solutions of the problem of 

one-night accommodation in a foreign, hostile place.

4. There are also planned perverse activities of a concept nature.

5. And finally – social projects aimed at both homeless people and people without shelter becau-

se of natural disasters.

The annual plan was realized. I also managed to publish the whole text in the form of a book, 

with the support of the Zacheta Gallery in Warsaw and the Adam Mickiewicz Institute. Until 

now, there have been completed 7 projects in 1:1 scale.

- The first object I have done (twice) is the Hammock House. It is a large, white rectangular of 

the size of an arbour with a hammock hidden inside. First, the object stood at the Centre for 



Contemporary Art in the exhibition of Tag! Base! Hide & Seek in Torun in December 2010, then 

in Tarnow BWA, as part of the same exhibition.

- Also, during the work on the book, there was created the Table House. A black table with a pla-

ce to lie down hidden inside was made by the Zacheta Gallery. Today, it is owned by the institu-

tion. The work was one of the elements of the exhibition under the title of Welcome Home conc-

luding the whole para-architectonic project in May 2011.

- In the BWA Zielona Gora, there was built the Slide House, as part of the exhibition of Projekty 

Wybrane / Selected Projects in February 2011. It was a kind of a slide combined with stairs, and 

in the gallery lobby, the object served as a large piece of furniture. It was a kind of a counter of-

fering the possibility of putting small items on the stairs.

- The Adam Mickiewicz Institute financially supported the mobile Koksownik, patronizing the 

exhibition of „Zwykla Rzecz” in Stalowa Wola in July 2011. The Koksownik is movable due to 

the mounted wheels. It is also a quite practical barbecue.

- The biggest work, the Flat House, was performed by a Dutch company engaged in bending pi-

pes, hired by the MOTI gallery located in the city of Breda in the Netherlands. The exhibition 

took place in December 2011. The installation is a faithful transfer of a flat plan, but in the ac-

tual scale. The floor plan lines are stainless steel pipes of a width of 70 mm. The whole is assem-

bled vertically.

- I personally performed (dug) the Grass House, being a participant of a street art event of Outer 

Spaces in Poznan in May 2012. The hole, over which the hammock was suspended, was pad-

ded with a grass roll. Additionally, there were specially designed and performed solid anchors, 

which, after digging to the ground, safely kept a lying man.

- And the recent realized object, the Tetris House, since May 2013, has been standing on the squ-

are in front of the Bunkier Sztuki Gallery in Krakow (temporarily it is hidden inside the buil-

ding). Owned by the gallery, the Tetris was commissioned as part of its collection. This geome-

tric composition was created from four large blocks resembling elements of the classic compu-

ter game. It is aimed at playing the role of an urban meeting point.










