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 ikony wszech czasów

CALI W PIANKACH
„Marshmallow Sofa” zaprojektowana przez George’a Nelsona  
i Irvinga Harpera składa się ze stalowej ramy i 18 „pianek”,  
wykonanych wyjątkowo nie z syropu kukurydzianego, lecz ze skóry, 
które można układać w dowolne konfiguracje kolorystyczne.  
Gwarantuje podniesienie poziomu cukru od samego patrzenia.

EROS NA KOZETCE
W 30 lat po publikacji „Objaśniania marzeń sennych” Freuda pojawił się  

na rynku mebel, który doskonale uzupełnił jego badania nad 
nieświadomością. Z sofą „Barcelona” uda się każda sesja psychoanalizy. 

Absolutny minimalizm autora, Miesa van der Rohe, to najlepsze tło  
dla szukania prawdy o zapętlonych popędach i zahamowaniach. 

W POZYCJI 
HORYZONTALNEJ
„Sofa Mayor”  
(proj. Arne Jacobsen  
i Flemming Lassen) została 
zaprojektowana dla ratusza  
w Søllerød w Danii. Dużo 
wcześniejsza od organicznych 
projektów Jacobsena,  
ma klasyczną, uporządkowaną 
formę. Dwa rzędy guzików 
zachęcają jednak do przejścia  
z pionu w poziom.

PRZEDMIOT  
POST-POŻĄDANIA
Obitą wełną sofę „Big Sur” 
zaprojektował Peter Shire, członek 
postmodernistycznej Memphis 
Group. Stożki z lakierowanego 
drewna, prostopadłościany i walce  
to żart z nowoczesnego zamiło- 
wania do geometrii. Kalifornijskie  
wybrzeże w nazwie sugeruje,  
jak gorący to przedmiot pożądania. 
Zwłaszcza dziś, gdy postmodernizm 
świętuje swój powrót.

NA OTOCZAKACH
Dla tych, którzy pragną zbliżenia z naturą – „Freeform Sofa”, 

przypominająca uformowane wodą kamyki. Organiczna, napięta 
forma zaskakuje miękkością przy bliższym poznaniu. To projekt 

rzeźbiarza Isamu Noguchiego we współczesnej reedycji Vitry.

TAPICEROWANA ŁAWKA W PARKU?
„Sofa Compact”, wyprodukowana dla Hermana Millera, jest młodszą 
siostrą mebla, który projektanci-partnerzy, Ray i Charles Eames, 
trzymali we własnym domu w Kalifornii. Można ją złożyć i szybko 
przetransportować. Na przykład do parku, gdyby zwykłe ławki nie były 
dość wygodne. Podobno nie składa się podczas używania.

WYNALEZIENIE TAPICEROWANEJ SOFY POD KONIEC XVII WIEKU WE FRANCJI WPROWADZIŁO WRESZCIE  

DO MEBLARSTWA TROCHĘ WYGODY. NA DWORZE „KRÓLA SŁOŃCE” AMORY NIE SPROWADZAŁY SIĘ DO CNYCH 

POGAWĘDEK. Palące potrzeby często wymagały natychmiastowego zaspokojenia. Kto by biegał po trzystu pokojach w poszukiwaniu 

sypialni. Sofy-ikony modernizmu, wymyślone 300 lat później, równie swobodnie pozwalają przejść od słów do czynów. 

czyli krzesło miłości
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kandydaci do sławykandydaci do sławy

POPOŁUDNIOWA DRZEMKA JEST DZIŚ BARDZIEJ NIEPRZYZWOITA NIŻ SIEDEMNASTOWIECZNE AMORY, 

TWIERDZI JONATHAN CRARY W SWOJEJ KSIĄŻCE „24/7. PÓŹNY KAPITALIZM I KONIEC SNU”. W XXI WIEKU, 

W ŚWIECIE, KTÓRY DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ, SEN PRZESTAŁ BYĆ POŻYTECZNY I OPŁACALNY. 
Projektanci sof robią na szczęście wszystko, by nas uratować przed cywilizacją bezsenności, zapamiętale walczą o ludzkie 

prawo do poobiedniej fazy REM. Oto przegląd najciekawszych sof-reakcjonistek.

KUBEŁKOWE SNY
Sofa „Hover” Tomasza Rygalika (dla Profim) łączy 
wygodę klasycznego mebla i bezpretensjonalność 
dziecięcej, ogrodowej huśtawki. Jest jednak stabilna  
i opanowana. Tapicerowany „kubełek” wykonano  
z wyprofilowanej pianki wylewanej. Dostępne są dwie 
wersje kolorystyczne obicia. 

NA POLU MOŻLIWOŚCI
Sofa zainspirowana holenderskimi 
polderami – żyznymi obszarami, 
położonymi poniżej poziomu 
gruntu, ale chronionymi  
przed zalaniem systemem grobli. 
Obserwowane z lotu ptaka  
tworzą piękną graficzną 
kompozycję kolorów i kształtów.  
W sofie „Polder” Helli Jongerius, 
zaprojektowanej dla Vitry,  
liczy się asymetria  
i indywidualizacja elementów  
– każdy guzik jest inny, każda 
część mebla ma własny kształt.

GRZECHY KLASYKA
Tom Dixon swoją sofą „Wingback” nawiązuje  
do siedemnastowiecznych klubów dla dżentelmenów. Za wysokim 
oparciem można schować mniejsze i większe grzeszki. Dla odważnych 
wersja z nóżkami z miedzi, zamiast drewna dębowego. Sofa niedawno 
dołączyła do całej rodziny mebli „Wingback”, które debiutowały  
na London Design Festival w 2008 roku.

KORALOWIEC
Bardzo miękka pianka i rozciągliwe obicie pozwoliły Erwanowi i Ronanowi 
Bouroullec stworzyć kształt i fakturę, przypominające niektóre formy koralowca. 
Delikatna asymetria podłokietników i wszytego z tyłu suwaka podkreśla  
te skojarzenia z fauną. Jak zapewnia producent, Ligne Roset, sofa „Ploum” 
pozwala przyjmować wszystkie pozycje.
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PODNIECAJĄCE MARZENIA
Marcel Wanders mówi o sobie, że chce „stworzyć środowisko pełne 
miłości, żyć z pasją i spełniać najbardziej podniecające marzenia”. Jego 
„Mad Chaise Lounge” (Poliform) służy do leniwego pokładania się przed 
obiadem lub po nim, a najlepiej i przed i po – oto prawdziwe szaleństwo 
w świecie, który nigdy nie zasypia. Seria „Mad” zadebiutowała w 2013 roku.

TRZY RAZY DZIEWIĘĆ  
Każdy z trzech elementów sofy „Favn”, zaprojektowanej przez Jaime 

Hayona dla Fritza Hansena – gnąca się skorupa, siedzisko i poduszki – ma 
obicie z innej tkaniny. Hiszpan proponuje 9 różnych wariacji kolorystycznych 

i fakturowych. Favn znaczy „objęcie” – z uścisków poliuretanowej pianki, 
wykorzystanej do produkcji tego mebla, rzeczywiście trudno się wyzwolić.




