Kim jest Karina Marusińska? Dizajnerką, antydizajnerką, ceramiczką, autorką instalacji, performerką?
Współczesne deﬁnicje dizajnu – widzące w nim,
równoprawną wobec innych sztuk wizualnych,
krytyczną operację na wyobraźni – sprawiają, że pytania i rozróżnienia tego typu tracą sens, a w takie
właśnie rozumienie dizajnu wpisuje się twórczość
należącej do najmłodszego pokolenia projektantów
Marusińskiej.
Jej pierwsza indywidualna wystawa „Pomiędzy”
pokazuje niezwykłą różnorodność twórczości. Znajdują się na niej użytkowe prace dizajnerskie, część
z nich powstała w krótkich seriach wyprodukowanych w fabrykach porcelany, część to prototypy nie
wdrożone jeszcze do produkcji, ale nie tylko. Obecne
są również prace, które na pierwszy rzut oka wydać
się mogą odpadami przemysłowymi, lub wadliwymi produktami i takie skojarzenia są jak najbardziej właściwe. Marusińska pracując w fabrykach
eksploruje stosy odpadów doszukując się w nich
możliwości wtórnego zastosowania, nowych funkcji
i wartości estetycznych. W ten sposób powstały
REproducts, Uszczerby, Uszka, Uhaha, W zawieszeniu,
Pogoda.
Kolejna grupa prac stanowi komentarz do procesów
produkcyjnych w fabrykach, ich powtarzalności,
wyobcowania utartych schematów. W pracach Hard
made, Gat. sygnatury stanowiące język komunikacji pracowników fabryk stają się ozdobą naczyń
zastępując klasyczne motywy ﬂoralne. Relacje,
Parówka, Pół-produkty, czy Wykapana wykorzystują
półprodukty przemysłowe w nowej funkcji, przedmioty stale zespolone w procesie technologicznym.
Autorka w wadliwych mutantach dowartościowuje
unikalność błędu. Manipulacja oraz zabawa z formą
i znaczeniem to motyw przewodni prac Antykradzieżowe, Konserwowe, Ogryzki, KalejdosCUP, Pla(y)te,
WAZon, nieSPÓDzianka. Marusińska zaprasza użytkowników do zabawy, zerwania z konwencjonalnym
podejściem do naczyń stołowych, poszukiwaniem
nowych asocjacji.
Zdecydowanie dalej posuwa się w dwóch projektach,
które prowokują, wprowadzają w obrzydzenie, drwią
z zasad „dobrego smaku”, czy „stołowej etykiety”.
Kucana to talerz inspirowany w formie kucanymi
toaletami i taką właśnie przypominający do złudzenia (projekt przywołuje scenę z „Widma wolności”
Luisa Bunuela, w której goście siedzą przy stole na
sedesach, zaś jedzenie odbywa się w ukryciu, jako
czynność obsceniczna). Owłosiono to ﬁliżanka ze

spodkiem, ozdobione jedynie zatopionymi na dnie
włosami – odwołującymi się do naszych uprzedzeń
i obrzydliwej wizji znalezienia w herbacie pływającego włosa (oraz do innej surrealistycznej ikonyfutrzanego śniadania Meret Oppenheim).
Kolejna grupa prac porusza interesujące artystkę
kwestie socjologiczne i feministyczne. Tabu stanowi
serię fotograﬁi wykonanych przez Justynę Fedec,
na których członkinie grupy artystycznej Łuhuu
wystylizowane na barokowe porcelanowe ﬁgurki
przyłapane zostały w intymnych i krępujących
sytuacjach – dłubanie w nosie, wyciskanie pryszczy,
czy poprawianie bielizny. Tradycyjnie porcelanowe
ﬁgurki ustawiane są w specjalnych gablotach, reprezentacyjnych miejscach i przedstawiają grzeczne
dworskie scenki rodzajowe. W tym przypadku Marusińska bawi się konwencją, planuje również wykonać na podstawie tych zdjęć prawdziwe porcelanowe
ﬁgurki „przyłapane” w intymnych sytuacjach.
Każda inna wszystkie różne nawiązuje do haseł nawołujących do tolerancji na paradach równości. Cykl
fotograﬁi prezentuje masowo produkowane chińskie
ﬁgurki porcelanowe, które teoretycznie powinny być
identyczne, różnią się jednak detalami, szczególnie
w wyrazie twarzy, szczegółach anatomicznych.
Emblema – projekt powstały w trakcie 46 Międzynarodowego pleneru w Bolesławcu stanowi dokumentację pracy Marusińskiej w fabryce. Charakterystycznym elementem powtarzającym się we wszystkich
fotograﬁach są niebieskie paznokcie dizajnerki
nawiązujące do tradycyjnych błękitnych szkliw bolesławieckich. Jak połączyć pragnienie bycia piękną
i zadbaną z ﬁzyczną pracą w fabryce, wymagająca
ﬁzycznego kontaktu z gliną? Na deser Kiwaczek. Stanowiący ikonę lat 80-tych pies z kiwającą się głową
umieszczany w samochodach, pojawia się w odświeżonej, minimalistycznej, porcelanowej wersji
zdobiąc nie tylko wnętrza samochodów, ale również
mieszkań, sentymentalno-surrealnie przywołując
kicz z czasów komuny.
„Pomiędzy” to interdyscyplinarny projekt pokazujący
twórczość Kariny Marusińskiej w wielu aspektach, to
również próba pokazania, jak wiele problemów poruszać może współczesne projektowanie, jak cienka jest
granica między dizajnem i antydizajnem. Wystawa
pokazuje również, że odchodzenie od prób klasyﬁkacji
i szuﬂadkowania obowiązujące w sztuce współczesnej obecne jest również w projektowaniu przemysłowym, a porcelana to nie tylko nudne klasyczne
zastawy stołowe wykorzystywane w każdym domu.
Agnieszka Kurgan

Who is Karina Marusińska? A designer, anti-designer, potter, installation artist, performer? Contemporary deﬁnitions of design – treating it as a critical
operation on human imagination located legitimately among other visual arts – make such questions
and distinctions pointless. And this understanding
of design is characteristic of Marusińska’s creative
activity, who represents the youngest generation of
Polish designers.
Her ﬁrst individual exhibition “Pomiędzy” (Between)
shows how diverse her works are. It includes utilitarian designs, some of which were made in short
series in porcelain factories, and others remained
prototypes waiting for production. But that is not
everything. The exhibition also displays works that
look like manufacturing rejects or ﬂawed products
at ﬁrst sight, an association which is perfectly justiﬁed. When working in the factories, Marusińska
explores piles of scrapped by-products in search of
their reusability, new functions and aesthetic value.
This is how REproducts, Chipped, Handles, Uhaha,
Well hung and Weather were made.
Another group of works is a commentary to the production processes in factories, their repeatability and
alienation of accepted patterns. In Hard made and Q,
the signatures which serve as an internal language
of communication among the workers become ornaments, replacing the classic ﬂoral motifs. Relations,
Steamers, Semi-products or Dripped make use of
industrial semi-products in new functions – objects
merged in technological processing. Those twisted
mutants pay homage to the uniqueness of a ﬂaw.
Manipulation and playing with form and meaning
are in turn the leading motifs of the projects Security tag, Pickled, Cores, CaleidosCUP, Pla(y)te, WAZon
and nieSPÓDzianka. Marusińska invites the user to
engage in a game by breaking away with the conventional approach and looking for new associations.
Some of her works go even further, provoking and
causing disgust, sneering at the notion of “good
taste” and “table etiquette”. Kucana is a plate inspired in its form by squatting toilets and so it looks
like one (the project may bring to mind the scene
from Luis Bunuel’s “Phantom of Liberty”, where
the guests sit at the table on toilet seats and it is
the eating that is done secretly and in hiding, like
an obscene activity). Hairy is a cup-and-saucer
set decorated with hairs embedded in the bottom.
They aﬀect our prejudices and the disgusting vision

of ﬁnding a hair in our tea (as well as referring to
another surrealist icon – Meret Oppenheim’s furry
breakfast).
Yet another set of works deals with the sociological
and feminist issues in which the artist is especially
interested. Taboo is a series of photographs by
Justyna Fedec, in which the female members of the
Łuhuu! artistic group, stylized to resemble baroque
porcelain ﬁgurines, are caught in intimate, embarrassing poses – picking the nose, squeezing the zits
or adjusting underwear. Traditionally, the porcelain ﬁgurines of this type are displayed in special
showcases in representative places and they depict
properly courteous generic scenes. Here, Marusińska
plays with the convention. Ultimately, she plans to
make actual porcelain ﬁgurines caught in those intimate situations, basing them on the photographs.
All diﬀerent, all diverse is a paraphrased slogan of
equality parades, calling for tolerance (originally
“All diﬀerent, all equal”). This series of photographs shows mass-produced Chinese porcelain
ﬁgurines that should theoretically be identical, but
in fact they diﬀer, especially in facial expressions
and anatomical detail. Emblema is a project that
originated during the 46th international plein-air in
Bolesławiec and it documents Marusińska’s work
in the porcelain factory. The characteristic element
featuring in all the photos are the designer’s blue
ﬁngernails, a reference to the traditionally pale-blue
Bolesławiec glaze. How to reconcile the craving for
being a beautiful, well-kept woman with the physical work in the factory, requiring direct contact with
clay? And then there is the Dog with the nodding
head. This icon of the 1980’s, the head-swaying
toy that used to be placed in so many Polish cars,
appears in a refreshed, minimalistic, porcelain version which will not decorate car interiors but rather
modern ﬂats – a sentimental, surrealist ﬂashback of
the Communist kitsch.
Between” is an interdisciplinary project that presents
Karina Marusińska’s creative output in a wide range
of aspects. It is also an attempt to show how many
problems modern design may touch, how thin the
line between design and anti-design is nowadays.
The exhibition proves that the departure from an attempted classiﬁcation and labels attached to modern
art is also valid in industrial design, and that porcelain is far more than the boring, classical tableware
to be found in every house.
Agnieszka Kurgan

Gat.
Porcelana (formy przemysłowe), złoto
2009

Q
Porcelain (industrial forms), gold
2009

Podczas sortowania naczyń w fabryce i ich
segregacji na poszczególne gatunki pod względem jakości, wyroby sygnuje się odpowiednią,
łatwo zmywalną pieczątką. Służy to jedynie
wewnętrznej komunikacji – na pieczątce
znajduje się numer gatunku oraz numer osoby
sortującej. To język pracowników, który oderwany z kontekstu traci swoją funkcję.

When classifying pottery in the factory and
sorting it into categories according to quality,
the wares are marked “Gat” (equivalent to
Q for Quality) with a washable stamp mark.
Its function is purely internal – the stamp
mark consists of a quality range symbol and
number of the quality controller. This in-house
language of the factory staﬀ loses its function
when detached from the context.

Ten ulotny industrialny motyw zostaje potraktowany jako ornament i utrwalony w szlachetnym złocie. Pierwotne znaczenie pieczątki
zanika w momencie wyjścia wyrobu poza
granice fabryki, zaczynając odtąd pełnić funkcję czysto estetyczną. Kolejnym wątkiem jest
identyﬁkacja pracownika poprzez nadanie mu
numeru. Naczynie nosi trwałe znamię osoby
odpowiedzialnej za konkretną czynność – ocenę
jakości wyrobu. O ile w fabryce ma to znaczenie, to poza nią dla przyszłego użytkownika jest
zupełnie nieistotne.

This transient industrial motif is treated like
an ornament and ﬁxed in precious gold. The
primary function of the stamp mark disappears
the moment the product leaves the factory
and then begins to play a purely aesthetic role.
Another motif is identifying the particular
employee by assigning him/her an appropriate
number. The item is thus marked with a personal sign of someone responsible for assessing
its quality. It may be important in the factory,
but is of no signiﬁcance for the future user.

Karina Marusińska Pomiędzy / Beetween

Ogryzki
Porcelana, złoto
2008

Cores
Porcelain, gold
2008

Działanie jest oswajaniem materiału – porcelany, jest zmysłowym i ﬁzycznym jej doświadczaniem. Praca z przemysłowo produkowanym wyrobem w konsekwencji prowadzi do stworzenia
obiektu unikatowego, zindywidualizowanego.

Action tames the material, i.e. porcelain.
It means experiencing it sensually and physically. Working on a mass-produced item leads
to creating a unique, individualised object.

Subtelny detal, wzbogacający prostą formę,
jednocześnie nadaje jej humorystyczny wydźwięk. Ślad zębów pozostawiony na obrzeżu
naczynia jest także grą ze zmysłami odbiorcy,
wiedzą/niewiedzą na temat produkcji wyrobu
ceramicznego i właściwości porcelany. Czy
ten twardy materiał naprawdę da się ugryźć?
Nasuwa się zabawne skojarzenie – jakże smakowite muszą być potrawy i napoje, jeśli zostawione na stole naczynia są nie tylko opróżnione
(„wylizane”), ale i częściowo „zjedzone”…

A subtle detail, enriching simple form, at the
same time adds humorous overtones. The
tooth marks leﬅ on the brim of the vessel are
also a play in which the viewer’s senses are
engaged, a game of knowledge/ignorance of
ceramic production and the properties of porcelain. Can you really bite such a hard substance?
One just can’t help a funny association – how
delicious the food and drink must be if the
dishes leﬅ on the table are not only emptied
(“licked oﬀ”), but also partly “eaten”...
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Symbioza
Porcelana (formy przemysłowe), plastik
2010

Symbiosis
Porcelain (industrial forms), plastic
2010

Obecnie wyraźne są dwie skrajne tendencje:
zalew rynku przez materiały jednorazowe i powrót do materiałów trwałych. Obie rządzą się
własnymi prawami, ale czy muszą wykluczać
się nawzajem?

Two extreme tendencies are observed nowadays
– the market overﬂowing with disposable materials on the one hand, and return to durable
materials on the other. Both are governed by
their own laws, but do they have to be mutually
exclusive?
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Hard made
Kamionka (formy przemysłowe)
2010

Hard made
Stoneware (industrial forms)
2010

Użycie pieczątki stosowanej przez bolesławieckie zakłady ceramiczne dla podkreślenia
wartości ręcznie zdobionych wyrobów. Stempel
zmienia swoją funkcję i przejmuje rolę dekoracji. Ingerencja w zapis każdego z elementów
dopełnia jego sens.

The use of the Bolesławiec Ceramics stamp enhances the value of the hand-decorated wares.
The stamp changes its function and becomes
a decorative element. The interference in each
of the elements adds to its meaning.
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REproducts: REplate, REcups
Porcelana (formy przemysłowe),
kalkomania
2007

REproducts: REplate, REcups
Porcelain (industrial forms), decal
2007

„REplate” i „REcup” to seria talerzy, misek,
ﬁliżanek i kubków przeznaczonych uprzednio na stłuczkę porcelanową ze względu na
niewielkie wady technologiczne (deformacje,
pęknięcia, zarysowania, przebarwienia itd.).
Zdobina pochodzi z odpadowych elementów
kalkomanii ceramicznej w postaci próbników
kolorów i fragmentów informacji tekstowych.
Taki zabieg nadaje produktom niepowtarzalny
wygląd, ale przede wszystkim porusza problem
REcyklingu w kilku aspektach, przyczyniając się tym samym do wzrostu świadomości
ekologicznej. Z jednej strony jest to propozycja
ponownego wykorzystania fabrycznych odpadów (występujących w ogromnych ilościach)
i dostrzeżenie w nich twórczego potencjału.
Z drugiej zaś strony uwrażliwienie konsumentów na problem „odpadów” w naszej kulturze,
skłonienie do zastanowienia się do czego dąży
obecny model konsumpcjonizmu.

“REplate” and “REcup” is a series of plates,
bowls, cups and mugs originally meant for
scrapping as porcelain cullet because of minor
technological ﬂaws (deformations, cracks,
scratches, discolouring, etc). The ornamentation is made from ceramic decal: colour
samplers and fragments of text information.
It gives the products a unique look, but more
importantly – addresses the issue of recycling
from a number of perspectives, thus raising
environmental awareness. On the one hand,
it is a suggestion how to re-use industrial
waste accumulated in abundance and to see its
creative potential. On the other hand, it helps
sensitize consumers to the problem of “waste”
in our culture and generally makes us reﬂect
on the direction in which our modern-day
consumerism is going.

W tym projekcie wszelkie wady (z punktu
widzenia przemysłu) nabierają dodatkowych
walorów i stają się istotnym elementem dekoracji. Baczny obserwator odnajdzie w nich między
innymi zabawę słowem, ironię, niedorzeczność,
prowokację, przekorę…

In this project, the ﬂaws (from the industrial
point of view) become advantages and turn into
essential elements of decoration. The careful
viewer will notice that they contain wordplay,
irony, absurdity, provocation, perversity...
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Konserwowe
Porcelana (formy przemysłowe), szkło,
metal
2007

Pickled
Porcelain (industrial forms), Glass, metal
2007

Dzięki kontrastowemu zestawieniu powszechnie stosowanego słoika z metalowym wiekiem
(imitującym kolor złota) oraz uchwytów ze
szlachetnej porcelany (niekiedy zdobionej złotem), całość przybiera charakter hybrydy. Nieco
humoru i ironii w jednym.

Thanks to the juxtaposition of the common jar
with a metal lid (imitating the colour of gold)
and the handles made from precious porcelain
(sometimes ornamented with gold), the result is
a hybrid. A little bit of humour and irony in one.

Elementy porcelanowe pochodzą od waz, cukierniczek, dzbanków, pojemników – przemysłowych odpadów odrzuconych na etapie produkcji
z powodu nie spełnienia norm jakościowych.

The porcelain elements are parts of tureens,
sugar bowls, jugs and containers – all from
industrial by-products, rejected in production
due to ﬂaws that did not comply with quality
standards.
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Czarka (do) herbaty
Porcelana (formy przemysłowe), liście
herbaty
2007

Czarka (do) herbaty
Porcelain (industrial forms), tea leaves
2007

Trwale zespolone liście herbaty przewrotnie
imitują czarkę. Podstawka wykonana jest przez
odlanie porcelany z fabrycznej formy gipsowej,
służącej do wyrobu uszek. Taki intrygujący
element wystroju wnętrza z pewnością nie pozwoli nikomu pozostać wobec niego obojętnym
i wzbudzi zainteresowanie każdego gościa.

The ﬁrmly merged leaves deceitfully imitate
a tea cup. The saucer is cast from porcelain in
a plaster mould originally used to form cup
handles. This intriguing element of interior
decoration will leave no guest indiﬀerent and
is simply bound to arouse interest.

Karina Marusińska Pomiędzy / Beetween

Pół-produkty
Porcelana zdobiona (formy przemysłowe)
2007

Semi-products
Ornamented porcelain (industrial forms)
2007

Porcelanowe obiekty (produkowane seryjnie
w fabrykach), z których każdy stanowi połowę
właściwej formy. „Półprodukt” jest to produkt
otrzymywany w pewnej fazie produkcji,
przeznaczony do dalszej obróbki lub przeróbki.
Zgodnie z tą deﬁnicją nadanie funkcji przedmiotom staje się rolą klienta. Po niewielkim
liﬅingu możliwości są nieograniczone: pół-dzbanek jako kinkiet, doniczka; pół-uszka jako
świecznik, podstawka pod gorący garnek itd.

These porcelain objects, mass produced in
factories, are each only halfway on their way to
the ﬁnal form. A semi-product is one that is at
a particular stage of production and is intended
to be further processed or modiﬁed. According
to this deﬁnition, the task of giving it a function
is now in the hands of the customer. Aﬅer a little faceliﬅ, the sky is the limit: the half-jug may
be a wall lamp or a ﬂower pot, and the halfhandle may serve as a candlestick or a coaster.
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Uszka
Porcelana (formy przemysłowe), srebro
2007

Handles
Porcelain (industrial forms), silver
2007

Pracownicy fabryk porcelany w ciągu dnia
odrzucają nawet kilkadziesiąt odlanych
elementów ze względu na niewielkie wady lub
nadwyżkę sztuk. Zwykle masa przerabiana jest
ponownie. Interesującą alternatywą jest wykorzystanie tych obiektów (we wczesnym etapie
produkcji) do wyrobu biżuterii, która wymaga
jedynie minimalnej obróbki.

Porcelain factory workers reject dozens of
moulded elements a day due to minor ﬂaws
or production surplus. Usually, the rejects are
then processed again. An interesting alternative is using such objects (in their early production stages) to make jewellery which requires
minimum processing.

To propozycja dla kobiet odważnych, przebojowych i z poczuciem humoru, które z uśmiechem
zareagują na zaserwowaną im kawę w ﬁliżance
z podobnym uszkiem podczas spotkania
w restauracji czy wizyty u teściowej. „Uszka”
na uszy!

It is an oﬀer for brave, go-getting women with
a sense of humour, who will smile when oﬀered
coﬀee served in a cup with a similar handle in
a restaurant or during a visit at their in-laws.
Only for those who can properly... “handle” such
situations!
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Uhaha
Porcelana (formy przemysłowe), guma
2009

Uhaha
Porcelain (industrial forms), rubber
2009

Łączenie wysokiego z niskim, szlachetnego
z pospolitym, solidnego z nietrwałym – im mocniejszy kontrast, tym większe wrażenie. Dzięki
gumowym przyssawkom lub odpowiednim
mocowaniom porcelanowe ucha od dzbanków
przybierają wiele nowych funkcji… Można je na
przykład przyczepić do „jednorazówki”, która po
takiej metamorfozie staje się „wielorazowa”.

They blend the high with the low, the noble
with the common, the solid with the fragile
– the stronger the contrast, the better impression it makes. Thanks to the rubber suckers or
appropriate ﬁxing, the porcelain jug handles
take on lots of new functions... For instance,
when attached to a disposable object, they
make it reusable.
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Jakubki
Porcelana
2009 / Producent: VOX

Jakubki
Porcelain
2009 / Producer: VOX

Seria porcelanowych naczyń inspirowanych
strukturą wyrobów rękodzielniczych. Kubki są
bardzo proste w formie, dzięki czemu naszą
uwagę przyciągają faktury znajdujące się
pośrodku naczynia, wydobyte przez subtelną
grę światła i cienia. Ten element dekoracyjny,
imitujący surowce naturalne (papier, wiklinę,
drewno, len) zwiększa jednocześnie chwytność
naczynia i dostarcza wrażeń zmysłowych.

This series of porcelain vessels is inspired by
the structure of handicraﬅs. The mugs are
very simple in form, which immediately draws
our attention to the texture inside them, emphasized by the subtle play of light and shade.
This decorative element, imitating natural
materials (paper, wicker, wood, linen) at the
same time improves the grip and adds tactile
sensations.
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Kiwaczek
Porcelana
2009

Dog with the nodding head
Porcelain
2009

Pies z kiwającą głową to hit lat 70 i 80,
obowiązkowy element wyposażenia każdego
Malucha, Poloneza czy Syreny. Sprowadzony
na dobrą drogę wraca w nowej odsłonie. Ten
ekskluzywny porcelanowy gadżet może stać
się świetnym kompanem bezpiecznej podróży
(szczególnie na polskich szosach). „Nie je, nie
pije, a żyje”.

Such toys were a hit of the 1970’s and 80’s
here, an almost obligatory interior element
in every Fiat 126, Polonez or Syrena. Having
gone to the dogs once, we are now back with
a new unveiling of the old mascot. It is now an
exclusive porcelain gadget and may become
a perfect companion helping motorists to
while away the hours spent behind the wheel.
Especially on Polish roads.

Karina Marusińska Pomiędzy / Beetween

Antykradzieżowe
Porcelana
2009

Security tag
Porcelain
2009

Broszka, porcelanowa biżuteria w formie
klipsów – sklepowych zabezpieczeń odzieży
przed kradzieżą. Przyciąga uwagę nie tylko
ochroniarzy. Sprawdzone!

This brooch is a jewellery item that has the
form of an anti-theﬅ clip used in clothes shops.
Guaranteed to draw everybody’s attention, not
just the security guys. Never fails to work!
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Laborra
Kamionka, szkło
2009

Laborra
Stoneware, glass
2009

W tej odsłonie naczynia laboratoryjne zaprzeczają swej pierwotnej funkcji, nabierając lekkości. Cienkościenny obiekt, kształtem odzwierciedlający klasyczny tłuczek, może służyć jako
kieliszek na napoje, chłodzone w moździerzu
wypełnionym lodem. Oba naczynia są barokowymi symbolami męskiej i kobiecej seksualności
oraz dążenia do spełnienia – zatem niech służą
jako pojemniki na afrodyzjaki.

The primary function of these laboratory
vessels is contradicted by their sheer lightness.
The thin-sided object, pestle-shaped, may serve
as a glass for drinks which are chilled in the
mortar ﬁlled with ice cubes. Both are Baroque
symbols of male and female sexuality and
pursuit of fulﬁlment. Why not turn them into
containers for aphrodisiacs, then?
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W zawieszeniu
Porcelana (formy przemysłowe)
2010

Well hung
Porcelain (industrial forms)
2010

Wada produkcyjna, w wyniku której uszko
zostaje częściowo odklejone od korpusu.
Zamiast wylądować na złomowisku w fabryce,
kubek traﬁa na półkę użytkownika, pełniąc rolę
pojemniko-wieszaka.

A production ﬂaw caused the handle to be partly disconnected from the main part. However,
the mug does not end up in the factory’s rejects
bin. Instead, it is put on the shelf and becomes
a container-cum-hanger.
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Parówka
Porcelana (formy przemysłowe)
2009

Steamers
Porcelain (industrial forms)
2009

Podczas wypału ceramiki, by uniknąć deformacji niektóre naczynia „paruje się”, czyli
symetrycznie umieszcza na sobie. Identycznemu zabiegowi poddane zostały „Parówki”, z tą
różnicą, że niekiedy zamiast dwóch identycznych naczyń występują kombinacje różnych,
trwale zespolonych.

While baking ceramics, some items are
“steamed”, i.e. symmetrically placed on top
of one another to prevent deformations. The
“steamers” here underwent a similar process
except that sometimes instead of two identical
vessels we see combinations of diﬀerent, permanently merged wares.

Docelowo projekt przewiduje silikonowe
zakończenia rantów, które umożliwią dowolne
spiętrzanie ﬁliżanek i kubków, dzięki czemu
użytkownik sam zdecyduje o kształcie i wielkości naczynia. Taka regulacja pomoże np. dostosować wielkość wazonu do długości kwiatów.

In its ﬁnal version, the project will include
silicone brims, allowing any conﬁguration
of cups and mugs. Thanks to this, the user may
decide what shape and size the vessel should
be. In this way e.g. a free adjustment of the size
of the vase to the length of the ﬂowers will be
perfectly possible.
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WAZon
Porcelana (formy przemysłowe)
2010

WAZon
Porcelain (industrial forms)
2010

Zmiana funkcji gotowych obiektów. Wystarczy
niewielka ingerencja - połączenie dwóch jednakowych pokrywek od WAZ, a otwór na chochlę
przeistacza się w otwór na kwiaty.

Changing the function of ready-made objects.
A minor intervention is enough to connect two
identical tureen lids in a way that will turn
the opening originally meant for the ladle into
something new – an opening for ﬂowers in
a vase.
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Tabu
Fotograﬁa i stylizacja: Justyna Fedec
Koncept i stylizacja: grupa Łuhuu!
Koncept porcelanowych ﬁgurek: Karina
Marusińska
2010

Taboo
Photo and stylization: Justyna Fedec
Concept and stylization: Łuhuu! Group
Concept of porcelain ﬁgurines: Karina
Marusińska
2010

Obiekty dekoracyjne, jakimi są ﬁgurki porcelanowe eksponuje się zwykle w najbardziej reprezentacyjnych miejscach wnętrza. Tradycyjne
dostojne pozy zostają zastąpione wstydliwymi,
bardzo osobistymi gestami (dłubanie w nosie,
depilacja pach, bikini, poprawianie ułożenia
bielizny na ciele, zakładanie rajstop, wyciskanie
pryszczy itp.). Figurki wydają się być zastygłymi
postaciami „przyłapanymi” w sytuacji intymnej.
Czy nadal znajdzie się dla nich miejsce na
głównej półce w salonie?

Porcelain ﬁgurines as decorative objects are
normally displayed in the most representative
places of an interior. The traditionally digniﬁed poses are replaced by embarrassing, very
personal gestures (picking the nose, depilating
armpits, bikini, adjusting underwear, putting
on stockings, squeezing the spots, etc). The ﬁgurines look like frozen people, caught in the act
of doing something intimate. Will you still keep
them on the main shelf in your living room?

Projekt nawiązuje do ﬁgurek rokokowych, silnie
związanych z naturą. Wtedy też nastąpiło
wyraźne rozluźnienie dotychczasowej postawy
obyczajowej. „Cały klimat rokoka był podporządkowany pragnieniom kobiety, przez nią,
a przynajmniej dla niej był stworzony” (W. Tomkiewicz, Rokoko, Warszawa 1988, s. 21).
Docelowo projekt zakłada realizację ﬁgurek
z porcelany.

The project is a reference to rococo ﬁgurines
that were closely connected with nature. It was
also the period when moral standards were
relaxed. “The entire climate of rococo was
subordinated to women’s cravings, it was created by them, for them” (W. Tomkiewicz, Rococo,
Warsaw 1988, p. 21).
In the ﬁnal version of the project, the ﬁgurines
will be made from porcelain.
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Owłosiono
Kamionka (formy przemysłowe), włosy
2010

Hairy
Stoneware (industrial forms), hairs
2010

W przeciwieństwie do surrealistycznej futrzanej
ﬁliżanki Meret Oppenheim obiekt „Owłosiono”
przypomina skórę człowieka o nieokreślonej
płci, zawierając jednocześnie pierwiastek
męski i żeński. Pojedyncze włosy niewiadomego
pochodzenia są mocno zintegrowane z ceramicznym podłożem. Zarost nie jest dostrzegalny przy pierwszym kontakcie. Uwidacznia
się dopiero po baczniejszym przyjrzeniu. Ten
drobny, ale jakże obsceniczny detal odwołuje się
do naszych uprzedzeń. To, co zwykle obrzydza
podczas spożywania posiłku (np. pływający
włos), zostaje trwale wpisane w naczynie. Mimo
to nadal pozostaje ono użytkowe. Jest to wyjście
naprzeciw popularnej (nad)estetyzacji.

As opposed to Meret Oppenheim’s surrealist
furry cup, the object named “Hairy” resembles
human skin of indeterminate gender, containing both male and female characteristics.
The single hairs of unknown origin are strongly
integrated with the ceramic base. The stubble
is not immediately visible, it only begins to
emerge on closer inspection. This minor but
fairly obscene detail refers to our prejudices.
What is normally disgusting to come across
while eating (e.g. a ﬂoating hair), is here permanently embedded in the vessel, which retains its
utilitarian function. It addresses the popular
(over)aesthetisation.
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nieSPÓDzianka
Porcelana (formy przemysłowe), złoto
2010

nieSPÓDzianka
Porcelain (industrial forms), gold
2010

Cykl prac, w których klasyczna dekoracja zostaje pozornie ukryta, ujawnia się podczas użytkowania naczynia. Pozłoconą stopkę dostrzegamy
dopiero po uniesieniu lub przechyleniu ﬁliżanki,
natomiast relief talerza odczuwamy poprzez
dotyk.

In this cycle of works, the classic decoration is
seemingly hidden and only revealed while the
item is actually used. The gilded stem is not
visible until the cup is raised or tilted, whereas
the relief plate may be felt by touch.

Paradoks tkwi w tym, że spód ﬁliżanki jako
element naczynia, który nigdy nie jest szkliwiony, zostaje pokryty szlachetnym złotem.
Ekskluzywność i subtelność tej dekoracji polega
na położeniu jej w najmniej spodziewanym
i najmniej widocznym miejscu.
Podobny zabieg zastosowano w przypadku
talerza - relief został „przeniesiony” z wierzchniej części na spód kołnierza. Dekoracja jest
niewidoczna, rozpoznawalna dopiero poprzez
dotykowy kontakt z obiektem. Jej rola została
sprowadzona do zmysłowego doświadczenia.

The paradox is that the underside of the cup,
which is never enamelled, is here covered with
precious gold. The exclusivity and subtlety of
this decoration is in the fact that it is located
in the least expected and least visible place.
A similar idea was used in decorating the plate
– the relief is “shiﬅed” from its top part to the
bottom. The decoration is thus invisible and
only recognizable when the object is touched.
Its role is reduced to a tactile sensation.
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Pogoda
Kamionka zdobiona
2010

Weather
Decorated stoneware
2010

Naczynia będące wynikiem oddziaływania
czynników atmosferycznych i częściowo mechanicznych na dekorację wyrobów wyrzuconych
na śmietnik w bolesławieckim zakładzie produkcji ceramiki. Walory bogatej tradycji zdobniczej
i precyzji wykonania zostają samoistnie przetworzone przez warunki pogodowe. Kolekcja:
wiosna, lato, jesień, zima.

The pottery items are a result of the inﬂuence
of weather conditions and to some extent mechanical factors on the decoration of rejected
wares in the Bolesławiec Ceramics Factory.
The artistic merit of rich ornamentation and
precision of workmanship is spontaneously
processed by the weather. The collection includes all the four seasons.
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Wadykubki
Porcelana zdobiona (formy przemysłowe)
Graﬁka: Joanna Jopkiewicz,
Paweł Borkowski i inni
2010

Wadykubki
Ornamented porcelain (industrial forms),
Graphic design: Joanna Jopkiewicz,
Paweł Borkowski and others
2010

Nieodwracalne uszkodzenie wyrobu staje się
inspiracją do graﬁcznego przekazu. Przewrotne
działanie mające na celu przywrócenie odpadów do obiegu (użytkowania) poprzez graﬁczny,
bezpośredni komunikat obnażający charakter
defektu wyrobu.
Dekoracja według autorskich projektów zaproszonych do współpracy artystów.

Irreversible damage of the product becomes
the inspiration for the graphic communications.
Perverse activity aimed at restoring the circulation of waste (to use) through a graphical,
direct communication exposing the nature
of the product defect.
Decoration according to the original projects
of artists invited to collaborate.
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