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Gwiazdy designu w oczach Polaków
Westwing Home & Living przeprowadził badanie, w którym poprosił Polaków o wskazanie
znanych im polskich i zagranicznych designerów. Polacy wybrali także najbardziej pożądany
designerski mebel.
Philippe Starck – niekwestionowana gwiazda wśród designerów
Philippe Starck – oto niekwestionowana gwiazda wśród designerów. Niemal 40% udzielających
odpowiedzi na pytanie o najbardziej znanych zagranicznych projektantów wzornictwa wskazało tego
wszechstronnego i ekscentrycznego artystę, a zaprojektowane przez niego krzesło Louis Ghost należy
do najbardziej pożądanych przez Polaków designerskich mebli. Dużą popularnością w naszym kraju
cieszy się też amerykańskie małżeństwo – Ray i Charles Eames. Tę słynną parę projektantów
i architektów wskazało 22% odpowiadających, a o ich projektach – kultowych krzesłach Eames – Polacy
marzą najczęściej (9%). Na trzecim miejscu wśród najbardziej popularnych zagranicznych designerów
uplasował się Arne Jacobsen (13%), a jego fotel Egg jest równie pożądany jak krzesło Louis Ghost –
marzy o nim 4% respondentów. Wśród znanych zagranicznych projektantów badani często wskazywali
także Karima Rashida, Patricię Urquiolę, Vernera Pantona, Alvara Aalto i Le Corbusiera.
– Wyniki badania pokazują, że Polacy zapytani o znanych im designerów wymieniali zazwyczaj
największe nazwiska światowego wzornictwa oraz znane i powszechnie cenione projekty.
Przeprowadzając sondaż chcieliśmy również dowiedzieć się, o jakim designerskim meblu rodacy marzą
najbardziej. Okazuje się, że najczęściej wybieramy te projekty, które znamy, a więc prawdziwe klasyki
designu, jak kultowe krzesła Starka i Eamesów oraz fotele Egg i Barcelona – mówi Marta Suchodolska,
Dyrektor ds. Stylu Westwing Polska.

Maciej Zień i Tomasz Rygalik najbardziej rozpoznawalnymi polskimi designerami
W badaniu przeprowadzonym przez Westwing Home & Living ankietowani wskazywali również
znanych im polskich projektantów. Łącznie wymienionych zostało kilkadziesiąt nazwisk. Najbardziej
rozpoznawalnym polskim designerem okazał się Maciej Zień, na którego wskazało 17%
odpowiadających. Wprawdzie projektant działa głównie na rynku modowym, ale prowadzi również
studio projektowe Zień Home. W swoim portfolio ma własną serię mebli, apartamenty pokazowe dla
luksusowych inwestycji, a także kolekcję płytek dla marki Tubądzin. Wśród designerów, którzy zajmują
się głównie wzornictwem przemysłowym, najbardziej rozpoznawalny jest Tomasz Rygalik – jego
nazwisko wymienione zostało przez 16% respondentów. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Roman
Modzelewski (11%), Oskar Zięta (10%), Marek Cecuła (7%) oraz Tomasz Augustyniak (5%).

– Badani zapytani o znanych im polskich projektantów wymienili aż kilkadziesiąt nazwisk. Wśród nich
znalazły się ikony polskiego designu, takie jak Roman Modzelewski czy Józef Chierowski, ale i wielu
młodych zdolnych projektantów. Najczęściej wymieniani byli ci designerzy, o których w mediach było w
ostatnim czasie głośno, gdyż na przykład zasłynęli nagradzanymi w konkursach dużymi projektami.
Wyniki badania dowodzą, że Polacy są ciekawi najnowszych trendów, a informacji poszukują
najczęściej w mediach, stąd musimy mieć świadomość jak istotna jest ich rola edukacyjna – dodaje
Marta Suchodolska.
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Westwing to międzynarodowy lider e-commerce w branży wyposażenia wnętrz, który oferuje swoim
użytkownikom wyjątkowe produkty do domu w atrakcyjnych cenach. Westwing działa obecnie w 15 krajach
na 3 kontynentach, a siedziba główna firmy znajduje się w Monachium, w Niemczech. Firma została założona
w 2011 roku i zatrudnia na świecie ponad 1400 pracowników. Westwing otrzymał do tej pory ponad 179 mln
euro finasowania od grupy inwestorów, wśród których są m.in. Access Industries, Fidelity Worldwide Investment,
Holtzbrinck Ventures, Investment AB Kinnevik, Odey, Summit Partners i Tengelmann Ventures.
Westwing prowadzi działalność w Austrii, Belgii, Brazylii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Kazachstanie,
Polsce, Rosji, Szwajcarii, we Francji, Włoszech oraz na Słowacji i Węgrzech.

