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ll[I poszrrkiwaniu
kla$6w pvilszloSci

Tb pierwsszy tahi Éonhurs a Polsce. IVasza rodzima
firma Comforty zaprosila do niego znanyclt
a (aiecie designerda. Mojq oni za zadanie zaprojeÈtoaai
mebel, Ét6ry a przyszlofti tna szans€ zostaf hlasyÈiem.
MiesiçczniÈ ,,Dom €d WnçTrze" objql patronat nad tynt
ayj q th oaym wy darzeniem. Zanynamy o d p rzeds taaienia
uczestnihôa honhursu i ich wsczefuielszyclt projeÉîda.
TEKST ANNA GRUZEWSKA ZDJECIA SERWIS PRASOWY FTRMY COMFORTY

ego jeszcze u nas nie byto. Do tej pory z
dumq informowaliSmy, gdy ktôremuS z
polskich designerôw udawalo siç podj4é

wspôlpracg z duzq, znan4migdzynarodow4 fir-
m4. Teraz sy'tuacja odwrdcila siç o 180 stopni. To
polska firma Comforty zaprosila do wspôlpra-
cy designerdw ze Éwiata. Oraz dwôch Polak6w
Wszystkich mlodych, zdolnych, z nazwiska-
mi. Projektuj4cych dla tak znanych firm jak:
Zanotta, Moroso czy Ligne Roset. Zdobyvaj4-
cych nagrody i w1r'6Znienia. W ci4gu ostatnich
kilku lat to ich meble robily furorg na targach
iw magazynach wngtrzarskich, a co najwaZniej-
sze - byly i s4 chçtnie kupowane.
Zaanknigty konkurs nosi nazwç Firtr.ue CIas-
sics. Przed projekbantami postawiono trudne
zadanie. Majq zaprojektowaé mebel, ktôry
w przyszloÉci zostanie klasykiem, czyli bgdzie
na tyle uniwersalny, by przetrwaé zmieniaj4ce
sig style, mody i trendy. Z jednej strony cecho-
wal siç bçdzie elegancja" z dtu$ej zaSbgdne
innowacyjny i odlcywczy. Otganizatoruy môwi4
trochç nieskromnie, 2e chcq znaleâé, nastçp-
c6w Le Corbusiera, Miesa van der Rohe, Ray
i Cherrlesa Eamesôw czy Arne Jacobsena. Czy-
li graj4 o najwyZszq stawkç. Miesiçcznik,,Dom
& Wnçtrze" imw['rn sekunduje. JesteSmybo-
wiem przekonani, zewreszcie mamy w Polsce
dobry klimat dla designu. Kupujqcy zaczynajq
juzzvwacaê.uwagç na jakoÉé mebli, sposôb, w ja-
ki s4 zaprojektowane, oraz nazwisko designera.

\'rnczasem meble Comforty spelniaj4 wysokie
standardy zarôwno projektu, jak i wykonania.
Dlatego o tej polskiej firmie piszemy juZ od
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dawna. Temu, kto nie pamiçta, przypominamy,
2e powstala w 2000 roku i pocz4tkowo îazryà-
la siç Com40. Byla jedn4 z pierwszych polskich
firm meblarskich, ktôra nacisk poloZyla na slo-
wo ,,desigrr". Produkowane przez niq sprzçty
wielokrotnie byly obecne na naszych lamach.
W 2008 roku wraz z objçciem stanowiska dy.ek-
tora kreatylwr ego przez Jolantg Pasy'nkiewicz
tozpocz$. siç kolejny etap rozwoju Com40.
Firma zmienila narwg na Comforty i zaczgla
podkreÉlaé swoje prz;,wi42anie do najwyinzej
jako6ci, klasycznych inspiracji i nowoczesnej,
wielkomiejskiej stylistyki. Nowe, starannie do-
brane tkaniny, paleta stonowanych, naturalnych,
cieplych barw oraz rozrvdj kolekcji komforto-
wych mebli wypoczyrrkowych, uzupelnionych
ta"kie o meble drewniane, dostçpne wwysokiej
jako6ci naturalnych fornirach, staly sig znaka-
mi rozpoznawcz;,'rni marki. Widaé jednak, 2e
ambicje firmy siçgajq znaczrie wyZej. St4d po-
mysl na konkurs Fhture Classics i zaproszenie
do niego miçdz1'narodowego grona projektan-
t6w,kt1rzy mog4 siç poszcrycié wspôlprac4 ze
sly'nnyrni firmami meblowlnni. Oceny ich pro-
jektu dokona miçdzynarodowe jury. W jego
sklad wejd4 obok przedstawicieli fumy Comfor-
ty - d1'rektor kreatyvmej Jolanty Pasynkiewicz
i Piotra Muszalskiego, tak2e ku r ator zy : Gr zegorz
Pi4tek, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Jaroslaw
tybuÉ, opiniotw6rcy i przedstawiciele Srodo-
wiska miçdzyrarodowego, m.in.: Marcus Fairs,
redaktor naczelny wplynvowego magaz;,'nu,,De-
zeen" i twdrca legendarnego pisma,,Icon", MiÉka
Miller-Lovegrove, architektka i projektantka,

ru
ANDERSSEN & VOLL \

Torbjorn Anderssen, 
\(ur 1976 r) i EspenVoll

(ur  1965 r )  sq p ierwszymi
Nortoegami, ktôrzy

zaistnieli na Éwiatowym
rynku designerskim.

Swojqmiçdzynarodowq
karierç zaczynali

w tercecie projektowym
Norway Says. Odroku

pracujqwe d,wôch,

fi rm ujqc projekl y stooi m i
nazwiskami
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Czy aiesz, àe... POLSKA FIRA,IA PO RAZ PIERWSZY
T,I/YP ROD UKUJ E M E B LE A UTOÂS TWA D E S I GIVE ROTr
KTORZY PROJEKTUJ,I Dt-4 TAK ZIUAI{YCH MAREK
JAK MOROSO, LIGNE ROSET CZY ZAI{OTTA

PAWEL GROBELNY
(ur 1969 r) zajmwje sig
proj ektowani,em meb\i,
umçtrz oraz prze strzeni
publicznej. Swoj e prace
prez entow at na F e stiw alu
DesignMaiw Berlinie,
Migd,zynarodourym
Biennale D e signu w S aint-
- E ti enne, O limpiad,zie
D esi,gnu w S eulu, pod,czas
Ty g o d,nia D e signu w T oki,o

ALESSAI\IDRO DUBINI
(ur 1975 r) projektant

i, architekt. W swoich pracach
czçsto od,wol,uje siç d,o przeszloÉci.

Elementy o charakterze
hi,story czny m tqczy z moty w ami

wsp6lczesn ymi

LUCIDI PEVER,E
Paolo Lucid,i (ur 1974 r)
i. Luca Peaere (ur 1977 r)
uko(lczy li Polite chnikg
w Mediolanie, ktora jest
kulniq g wiazd, d,e sig nu
i architektuty. Od czterech
lat protoadzq wtasne studio
projektor,oe

partnerkajednego z wiod4cych studiôw proje
wych - Iondyiskiego Lovegrove Studio, Zuza
Skalska, senior trend analyst zmigdrynax
wej firmyVanBerlo - Design Strategy+Pror
Development. Jwy oceniaj4c stworzony na 1
stawie projektu prototyp, uwzglçdniaé bçr
jego funkcjonalnoÉé, innowaryjnoSé, estr
kç, ponadczasowoSé, wykorzystanie moZÏw
technologicznych fabryki, a przede wszyst
interpretacjg motta konkursowego: Fhture C
sics. Gdy2 jak môwi jedna z jurorek, Agnies
Jacobson-Cielecka:,,Wielu dzisiejszych klasyJ
nie mialo uznania wspôlczesnych. Czas przyt
im racjg. My rzucamywyzrvanie czasowi. Cl
my stworzyé F\rture Classics juzdzrî". ,,Dor
Wn gtrze" podziela wiarç orga rrzator 6w, àe z:
d4 projekt nie tylko na miarç naszych czas
ale rôwnie2 taki, ktôry bçdzie sluzyl nastçpr
pokoleniom. JUZ nie mo2emy siç doczekaé 5 li
pada, kiedy to w Centrum Sztuki Wspôlczei
w Warszawie otwarta zostanie wystawa poli
kursowa i ogloszone nazwisko zwycigzcy.
razie przestawiamy uczestnikôw konkursu i
dotychczasowe osi4gniçcia.

TOMEKRYGALIK
(ur 1976 r) najstynniejszy na Swieci,e

polski proj ektant. Ukofi,czyt Pratt
Institute w NoWwL Jorku, wyktad,a

w RoyalAcad,em,g of Art ut Londynie.
Uczy teà stud,entôw warszawskiej

ASP Jako jed,yny Polakprojektuje d,la
stynnej firmy Moroso

8E I oolrowNErRzE I t istopad,solo


