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Stefan Siwiński, lata 60.
Stefan Siwiński urodzony w 1918 roku we Wturku koło Kruszwicy, zmarły w 2009
roku w Toronto, jest jednym z pionierów nowoczesnego projektowania mebli,
którzy do Kanady przyjechali z europejskim wykształceniem. Pasjonat i
perfekcjonista w dążeniu do projektowania i wytwarzania wysokiej jakości
współczesnych mebli, opanował wiele materiałów – drewno, metal, plastik. Jego
monochromatyczne projekty rzeźbiarskie z lat 50. i 60. są godne uwagi ze
względu na łączenie materiałów przemysłowych z ręczną pracą artysty.
Stefan Siwiński po udziale w walce o wyzwolenie Europy spod okupacji
hitlerowskiej i służbie w polskiej dywizji wchodzącej w skład armii kanadyjskiej
oraz skończeniu studiów w Szkocji, wyemigrował do Argentyny, gdzie mieszkał

przez 6 lat. W 1952 roku przeniósł się do Kanady, a już w dwa lata później jego
warsztat w Toronto – Korina Designs zatrudniał dziesięciu rzemieślników. To małe
studio stolarskie specjalizowało się w komercyjnych meblach, ale również
przyjmowało zlecenia takie jak np. zrobienie w 1960 roku stołu dla współczesnego
kanadyjskiego architekta Johna C. Parkina. Wówczas modernistyczni architekci
tacy jak John C. Parkin oraz młody angielski architekt Peter Dickinson (w Toronto
apartamenty Benvenuto Place i wieżowiec w Regent Park oraz wieża Banku CBC
w Montrealu), poszukiwali projektantów mebli, którzy tworzyliby pasujące do ich
wizji zewnętrznej wyposażenie wnętrza budynków. I tylko trzech torontończyków,
w tym Stefan Siwiński umieścili projektowane przez siebie meble w znaczących
nowoczesnych budynkach dekady lat 60. Projekty Stefana Siwińskiego
wykorzystujące chromowaną prasowaną stal, harmonijnie dopasowywały się do
międzynarodowego stylu współczesnych wnętrz.
Nowatorskim pomysłem było krzesło o trzech nogach, zaprojektowane w 1958
roku, ze stali, laminowanego drewna i winylu, w kolorach brązowo-czarnych.
Krytyka nazwała je hybrydą łączącą skandynawski modern z obrazem pop.
Przypominające człowieka-kreskówkę wygodne miejsce do siedzenia, kupione
zostało w dużych ilościach do klubu dyrektorskiego w głównym biurze Union
Carbide i przez szpital Blue Cross w Toronto. To rzeźbiarskie współczesne krzesło
zostało przedstawione na 13. Międzynarodowym Triennale w 1964 roku w
Mediolanie i zostało nagrodzone złotym medalem.
Kolejnym meblem, które zwróciło na siebie uwagę projektantów było krzesło
wypoczynkowe, zaprojektowane w 1959 roku. Lounge 100-1, pięknie wyważone z
wielką dbałością o detale, reprezentowało pewność projektanta, który znał swoje
rzemiosło. Jego trafne i wprawne oko szczególnie widoczne było w piankowogumowo-winylowym obiciu, które musiało być dopasowane do kształtu konstrukcji
bez tworzenia widocznych szwów. Krzesło było ręcznie zszywane i poddawane
działaniu ciepła. Uderzająco delikatna i cienka sylwetka krzesła ozdabiała wiele
holi. Bardzo często Lounge 100-1 było lokalnym zastępstwem Barcelony –
klasycznego krzesła jednego z mistrzów bauhausu Ludwiga Mies van der Rohe,
wystawionego po raz pierwszy w Pawilonie w Barcelonie w 1929 roku. Lounge
100-1 przedstawione zostało w przewodniku Praegera z 1962 roku pt. „Nowe
meble”. Dwa lata później Ramsey – rządowy architekt międzynarodowego
lotniska w Toronto, zamówił je do lobby odlotów. Pracownicy Korina Designs
wyprodukowali 500 krzeseł w 10 tygodni. Było to dużym wyzwaniem, gdyż krzesła

były ręcznie robione. Kontrakt ten prowadził do dalszych zamówień na krzesła z
York University, Toronto Dominion Bank i Art Gallery of Ontario.

Plastikowe krzesło projektu Stefana Swińskiego.
Modernistyczne projekty Stefana Siwińskiego zdobywały coraz większe uznanie,
uwagę mediów i podziw innych projektantów. Forma kuli stała się wówczas
utopijnym symbolem postępu i zmiany. Od elektroniki rozprzestrzeniła się do
wnętrz. Stąd zainteresowaniem cieszyły się plastikowe lampki-kulki projektu
Stefana Siwińskiego. Wielki podziw wzbudziło plastikowe, przezroczyste krzesło z
1965 roku, wykorzystujące formę kuli, lekkie, przypominające bąbelek. Reyner
Banham porównując plastik z futrem nazwał go naszą drugą skórą. Stefan
Siwiński w tym projekcie uchwycił sedno powiedzenia Banhama. Zmysłowy obraz
przezroczystego plastycznego bąbelka-krzesła, uchwycony przez torontońskiego
fotografa Wima Vanerkooya, sugeruje metaforę plastiku jako nagiej skóry.
Lekkość obiektu nawiązuje natomiast do lotów w kosmos i braku przyciągania
ziemskiego w przestrzeni kosmicznej. Krytycy twierdzili, że projekt Stefana
Siwińskiego pokazał najwyższe wyrafinowanie rzeźbiarskie. Szkoda, że krzeseł
tych zostało wyprodukowanych zaledwie 20 sztuk.
Plastikowe, matowe krzesło z 1965 roku zapoczątkowało eksperymenty z

plastikiem, którego wynikiem była seria półkulistych krzeseł z włókna szklanego i
plexiglasu. Miały one albo podest, albo podstawę typu rury. Podczas gdy takie
projekty były typowe dla tego okresu, godne uwagi jest ich wykonanie. Stefan
Siwiński kontrolował cały proces produkcji, od wyjścia materiału spod wypraski aż
po pokrywanie i wybijanie. Mimo, że powstało mniej niż 50 takich krzeseł, to
szeroko je fotografowano. Pojawiły się w takich pismach jak „The New Jork
Times” w 1967. Niekończące się dążenie do ulepszania projektów, a nie
standaryzowania produkcji sprawiały, że firma Stefana Siwińskiego była w
ciągłym stanie finansowej niestabilności, ale za to meble zdobyły uwagę mediów i
uznanie innych projektantów.

Plastikowe krzesło projektu Stefana Swińskiego.
W latach 70. i 80. Siwiński projektował meble dla stacji metra w Toronto i dla
międzynarodowych lotnisk w Calgary i w Toronto. W latach 90. powstała
przepiękna, kolorowa kolekcja surrealistycznych foteli pod tytułem „Adam i Ewa
w raju”. Jakże te marzycielskie formy różnią się od minimalistycznego stylu lat
60., kiedy „mniej, oznaczało więcej”.
Stefana Siwińskiego niezwykle podziwiał słynny kanadyjski malarz Harold Town

(1924-1990), fundator i członek grupy malarzy abstrakcyjnych „Painters Eleven”
(1953-60). Malarz uważał, że mimo zapału i talentu, była to też niezwykle trudna
dziedzina dla projektanta.
Ciągły wzrost produkcji w epoce, w której żyjemy – napisał Harold Town –
powoduje, że staliśmy się społeczeństwem wyrzucającym. Na skutek
zaprogramowanej „koncepcji niepotrzebności” standardy wykończenia, nie
tworzą obiektu trwałego. Na szczęście na świecie jest kilku upartych
partyzantów z duchem kreatywności, którzy jedną ideą, jednym pomysłem
próbują zwalczać nastawienie społeczeństwa do masowego i szybkiego
wyrzucania. Wierzą oni, że projektowanie to nie tylko zewnętrzne dopasowanie
przedmiotu do funkcji ciała, ale i wewnątrz obiektu powinno polegać na
odpowiednim zespoleniu rozmaitych materiałów. Mebel nie będzie trwały jeśli
klej, który spaja poszczególne elementy, szwy, które je trzymają, czy śruby,
które łączą, nie są odpowiedniej siły, wagi i długości. Prawdziwe rzemiosło
polega więc na połączeniu artyzmu z dokładnością wykonania, trwałością
materiału i jest nieodłączną częścią wszystkich czynników, które stwarzają
sztukę.
Stefan Siwiński jest właśnie takim artystą i rzemieślnikiem. Jest rzeźbiarzem
mebli, perfekcjonistą, nie akceptującym wszelkiego rodzaju „sztuczek”, ciągle
odkrywającym, jak zaawansowany rozwój technologii, może być wykorzystany w
materiałach stosowanych do produkcji projektowanych przez niego obiektów.
Dla Stefana Siwińskiego projektowanie i wykonywanie mebli w jego fabryce,
pod jego nadzorem nie jest zawodem, karierą czy sposobem na to, żeby
spokojnie przejść na emeryturę. To jest powołanie, to jest całe jego życie.
Posiada on to, czego wymaga sztuka – fantastyczne pożądanie robienia
najlepszego. Meble Stefana Siwińskiego zalicza się do najlepszych przykładów
współczesnych mebli na świecie.

Meble projektu Stefana Siwińskiego na lotnisku Pearson w Toronto.
Meble Stefana Siwińskiego trafiły do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym
Jorku, a także do Muzeum Cywilizacji w Ottawie, jako stała kolekcja.
Projektant otrzymał wiele nagród, m.in. złoty medal na 13. Międzynarodowym
Triennale w Mediolanie w 1964 roku, nagrodę Design Counsil of Canada podczas
wystawy Expo 1967, nagrodę rządu Ontario za Krzesło Roku w 1967 roku.
Podczas zjazdu projektantów przemysłowych w 2001 roku rząd Kanady wydał
specjalny znaczek pocztowy, na którym zostało umieszczone trójnogie krzesło,
nagrodzone w Mediolanie.
Stefan Siwiński brał też udział w wielu wystawach artystycznych indywidualnych i
zbiorowych, m.in. w Art Gallery w Missisaudze pt. „Adam i Ewa w raju” (wystawa
indywidualna), w Art Gallery of Winnipeq pt. „Malarstwo abstrakcyjne i
projektowanie w Kanadzie” (wystawa zbiorowa). W recenzji, która się ukazała po
wystawie w Winnipequ w piśmie „Canadian Architect” napisano, że krzesło
projektu Stefana Siwińskiego jest wyrazem epoki. Projekty Stefana Siwińskiego
zostały pokazane na wystawie pt. „Made in Canada: Craft and Design in the
Sixties” w Canadian Museum of Civilization w Ottawie (24 luty 2005 – 15 styczeń
2006).
Klienci Stefana Siwińskiego: Government of Canada, Toronto Int’l Airport,
Calgary Int’l Airport, Canadian Embassy – Pakistan, Int’l Postal Union – Berne,
Switzerland, Canadian Embassy – Wellington, NZ, Government of Ontario, Art
Gallery of Ontario, York University, MacMaster University, Blue Cross Hospital,

Etobicoke General Hospital, Granite Club – Toronto, Union Carbide – Toronto,
IBM – Toronto, Canadian Pulp & Paper Company, Toronto Dominion Bank, CIBC,
Bank of Canada.
Na podstawie książki Rachel Gotlieb i Cory Golden pt. „Design in Canada since
1945: fifty years from teakettles to task chairs”, Toronto 2001 oraz artykułu
Joanny Bojańczyk “Rzeźby do siedzenia”, Twój Styl, październik 1995 r.
Rozmowa ze Stefanem Siwińskim ukaże się w piątek, 28 kwietnia 2017 r.

