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Od !""" roku Ronan i-Erwan 
Bouroullecowie  wspó#tworz$ 
jedno z%bardziej rozpoznawal-
nych na &wiecie studiów 
dizajnu. W%ich portfolio znaj-
duj$ si' zarówno ma#e obiekty, 
jak i%architektura, ale podsta-
wowym polem ich aktywno&ci 
jest projektowanie produktu 
i%wn'trz.
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Ma!gorzata Mozolewska

J ak mówi Erwan, walcz! z"brzydot! i"przedmiotami, które s! 
#le wykonane. Obiekty, które projektuj!, s! symbolem czasu, 

a" Bouroullecowie chc!, aby ludzie czuli, $e $yj! we w%a&ciwym  stuleciu.
Pracuj! w"Pary$u, w"dzielnicy Belleville. Studio, schowane w"nie-

pozornym podwórku w"chi'skiej dzielnicy, zajmuje parter budynku. 
Wewn!trz, po lewej stronie od drzwi, stoi du$y stó%, przy którym pra-
cuj! obaj bracia, a"po prawej – biurka kilku m%odych dizajnerów. Kame-
ralnie. Antresola pe%na prototypów i"materia%ów.

Wasze studio jest niewielkie. Czy to !wiadomy wybór?
()*+,: Sposób, w"jaki prowadzimy studio, odpowiada temu, jak organi-
zujemy swoje codzienne $ycie. Najwa$niejsza jest mo$liwo&- pozostania 
niezale$nym. Mo$emy rozwija- si. w"wybranym przez nas kierunku, 
wprowadza- w"naszym ma%ym studiu zmiany, kiedy tylko zechcemy, 
i"nic nie stoi na przeszkodzie, aby&my przestali pracowa-, gdy nie 
b.dziemy mieli ju$ na to ochoty.
)/,+,: Jestem zafascynowany sztuk! u$ytkow!. Obiekt to dla mnie 
najciekawszy temat rozwa$a'. Jedynym sposobem, aby by- zadowolo-
nym z"projektów, jest po&wi.cenie im odpowiednio du$ej ilo&ci czasu. 
Robi. wszystkie zdj.cia prasowe naszych projektów. Lubi. prac. w"ciszy, 
spokoju, kiedy nikt mi nie przerywa. Nie chc. kierowa- wielkim zespo-
%em, wol. by- otoczony ma%! grup! zaufanych osób. Nie widz. sensu 
prowadzenia du$ego studia i"robienia wielu projektów naraz. Nie"lubi. 
te$ za wiele mówi-, nie przepadam za spotkaniami, a"one s! nieunik-
nione w"wi.kszej firmie.

Projektujecie kilka obiektów rocznie – dlaczego decydujecie 
si" na okre!lone tematy? Dlaczego w#ogóle uwa$acie, $e warto 
 projektowa% nowe przedmioty?
()*+,: Mam jeden klarowny powód. Nasza praca polega na zaanga$o-
waniu si. we wspó%prac. z"firmami, które tworz! Europ. oraz europej-
sk! jako&-. Ich istnienie jest cz.sto zagro$one tani! produkcj!. Jedyn! 
metod! na utrzymanie pozycji na rynku oraz przetrwanie jest dla nich 
dodanie warto&ci w"postaci dizajnu. Ka$da firma to $ywy organizm – 
jak cz%owiek: mo$e zachorowa- i"odej&-. Naprawd. jest o"co walczy-.
)/,+,: Jest wiele powodów, dla których to robimy. To suma ró$nych 
czynników, wypadkowa wielu spraw. Dla mnie wa$ny jest kontekst 
obiektów, które projektujemy. Ten sam przedmiot w"jednym otocze-
niu b.dzie wspania%y, w"innym zupe%nie si. nie sprawdzi. Wa$na jest 
tak$e d%ugowieczno&- wyrobów oraz nasza odpowiedzialno&- za to, 
co"powstaje.
()*+,: Widzimy potrzeb. nieustannego modyfikowania, dopasowy-
wania wyrobów do zmieniaj!cych si. sposobów produkcji. Przyk%adem 
mo$e by- krzes%o Thoneta. W"swoim czasie jego technologia by%a naj-
lepsz! przemys%ow! metod! produkcji, dzisiaj ten sposób wytwarzania 
jest luksusowym rzemios%em. Na przestrzeni wieków zmieniaj! si. te$ 

Autorka, projektantka, 
przez ostatnie trzy lata 
pracowa!a w"studiu Mar-
cela Wandersa w"Amster-
damie, od dwóch miesi#cy 
podró$uje, przygl%daj%c 
si# &wiatu z"ciekawo&ci%.

Bracia Bouroullecowie uro-
dzili si# w"Bretanii we Francji; 
Ronan w"'()', a"Erwan w"'()* 
roku. Od '((( roku pracuj% 
razem. Projektuj% meble, akce-
soria, bi$uteri#, ale równie$ 
dekoracje wn#trz i"architek-
tur#. Wspó!pracuj% z"takimi 
firmami jak: Vitra,  Kvadrat, 
Kartell, Axor, Alessi, Issey 
Miyake, Cappellini,  Ma+iazzi, 
a"ostatnio Hay. Albumy 
po&wi#cone ich twórczo&ci 
to"Works i!Drawing.
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same obiekty. Kilkaset lat temu, gdy pojawi% si. 
przedmiot odpowiadaj!cy dzisiejszej sofie, wygl!-
da% inaczej. Zmieni%y si. sposoby wytwarzania, 
nasze zachowanie i"kultura. Mebel stawa% si. coraz 
ni$szy i"g%.bszy. Kiedy& na sofach przyjmowano 
pozycj. bardziej wyprostowan!, raczej siedz!c! 
ni$ le$!c! – jak to jest w"zwyczaju dzisiaj. Wynika 
to ze zmian relacji pomi.dzy lud#mi i"modyfiko-
wania zachowa'. To mo$e by- niezauwa$alne dla 
u$ytkowników, ale jest widoczne w"statystykach. 
Jako projektanci musimy bra- pod uwag. trady-
cj., metody wytwarzania, ale i"zwyczaje czy spo-
sób bycia.

Zg&"biacie wiedz" psychologiczn' i#socjo-
logiczn' czy raczej pos&ugujecie si" intuicj' 
i#obserwujecie?
()*+,: Problem w"tym, $e nie tak du$o zosta%o 
na ten temat napisane i"nie ma a$ tak wiele do 
studiowania. My&l., $e charakter i"znaczenie ota-
czaj!cych nas przedmiotów to pok%osie funkcji, 
jak! mia%y spe%nia-, oraz sposobu wytwarzania. 
Jest wiele elementów, które s! „naturalne” dla 
naszego mózgu, rozpoznajemy je automatycznie. 
Wszyscy kochamy drewniane krzes%a z"powodu 
ich klarownej konstrukcji, widocznych %!cze', 
pozwalaj!cych od razu zrozumie- przedmiot. 

To,"co widzisz, odnoszone jest do wcze&niejszych 
do&wiadcze', np."krzes%a do drewnianych zaba-
wek z"dzieci'stwa. Nie trzeba tego studiowa-, to 
si. wie. Wzorzec, do którego nasz umys% si. przy-
zwyczai%, daje nam poczucie komfortu, okre&la 
proporcje, które uznajemy za idealne. Szukamy 
nowego charakteru, ale jednocze&nie rozpozna-
walnych warto&ci, aby ludzie mogli szybko zro-
zumie- przedmiot. Jedno z"wa$niejszych pyta' 
dotyczy tego, jak zachowa- t. klarowno&- przy 
masowej produkcji.

Co przez to rozumiesz?
()*+,: Nabywca cz.sto nie wie, jak przedmiot 
zosta% skonstruowany i"przez kogo. Klientowi 01, 
21"lat temu by%o %atwiej. Kupowa% wyroby produ-
kowane tu$ obok. Do krawca udawa% si. z"w%asn! 
tkanin! i"je&li wybrany krój nie by% dobry czy nie 
da%o si. wykona- danego rodzaju szycia, rzemie&l-
nik informowa% o"tym i"t%umaczy% dlaczego. Klient 
móg% zamówi- inny sposób wykonania. To budo-
wa%o obopólne zrozumienie i"akceptacj.. Dzi& jest 
inaczej. Dlatego wa$ne jest, aby tworzy- obiekty 
nietrudne do zrozumienia, tak aby u$ytkownicy 
mogli przedmiot odczyta-. 3atwiej jest „przyja#-
ni-"si.” z"kim&, kogo rozumiesz, kiedy wiesz, kim 
jest i"sk!d pochodzi.

Pracujecie du$o z#rzemie!lnikami. Czy wynika 
to z#kwestii, o#której mówisz?
()*+,: To podej&cie mo$e si. odnosi- do ka$dego 
rodzaju produkcji, zarówno masowej, jak i"rzemio-
s%a. Praca z"rzemios%em i"z"przemys%em doskonale 
si. uzupe%niaj!. Tak jak w"naturze, rzeczy wspó%eg-
zystuj!. Du$e drzewa obok ma%ych ro&lin. Pracuj!c 
na rzecz rzemios%a, musimy si. wykaza- wi.kszym 
pietyzmem, poniewa$ obcujemy z"technik!, która 
mo$e znikn!-.
)/,+,: Jestem zafascynowany przedmiotami 
i"ró$norodnymi metodami wytwarzania. Lubi. 
projektowa- do produkcji maszynowej, szybkiej 
i"efektywnej, ale cieszy mnie równie$ sp.dzanie 
czasu z"rzemie&lnikiem w"jego warsztacie. Wszyst-
kie metody s! jak kolory. Nie ma %adnego ani 
brzydkiego koloru – jedynie kontekst, w"jakim s! 
u$yte, mo$e by- niew%a&ciwy.
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Instalacja w!Château de Versailles, 
Gabriel Chandelier, wykonanie: 
Swarovski, "#$%
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Co projektanci mog' zrobi%, aby pomóc prze-
trwa% rzemios&u?
)/,+,: Wa$ne jest krytyczne pytanie o"przysz%o&- 
rzemios%a i"ludzi, dla których jest ono jedynym 
#ród%em utrzymania. Ka$dy przedmiot wykonany 
rzemie&lniczo jest dro$szy ni$ produkowany prze-
mys%owo. S!dz. jednak, $e z"projektowaniem sta-
nie si. to samo, co z"jedzeniem: &wiadomo&- kon-
sumentów b.dzie si. rozwija-. B.d! ciekawi, gdzie 
przedmiot powsta%, kto go wykona%, z"jakich mate-
ria%ów. Pytanie o"rzemios%o to pytanie o"rekon-
strukcj. naszego &wiata, tak aby na powrót by% on 
szanowany we wszystkich aspektach przez swo-
ich mieszka'ców, którzy b.d! rozumie- potrzeb. 
my&lenia ca%o&ciowego i"dalekosi.$nego. Cz.sto 
mówi si. o"chronieniu rzemios%a, ale nie s!dz., 
aby sztuczne podtrzymywanie przy $yciu cze-
go&, co nie ma przysz%o&ci, by%o dobrym pomys%em. 
Trzeba stworzy- nowe perspektywy.
()*+,: Próbowali&my, ale nie do ko'ca wysz%o. 
Rzemie&lnicy nie maj! klientów, sklepów, a"ceny 
ich wyrobów s! wysokie. Zaprojektowali&my 
lampy z"laki wykonywane przez japo'skich rze-
mie&lników. Koszt produkcji by% bardzo wysoki. 
W"ci!gu 4–0"lat sprzeda%o si. ich oko%o 01. W"cenie 
5111–4111 euro nie da si. sprzeda- wi.cej. Jed-
nym z"rozwi!za' jest wytwarzanie przedmiotów, 
które maj! tak! jako&- wykonania, $e wysoka cena 
jest uzasadniona. Tak robi Hermes. Wyproduko-
wanie torby zajmuje dwa tygodnie. Skóra u$yta 
do produkcji jest najwy$szej jako&ci. Cena wynosi 
6011 euro, ale ludzie zamawiaj! i"czekaj! na wyko-
nanie. Produkty tego typu nie b.d! si. sprzeda-
wa%y masowo.

Co jest dla was esencj' dizajnu?
)/,+,: Jest wiele sposobów, w"jakie dizajner mo$e 
odpowiada- na pytanie o"przedmiot – od rze-
mios%a po przemys%. Ka$da z"dróg jest interesu-
j!ca. My"lubimy ró$norodno&- – lubimy przeskaki-
wa- z"problemu na problem. Dizajn, przynajmniej 
w"naszym przypadku, nie jest dziedzin! dla spe-
cjalistów. Studiujemy sztuk.: ceramik., malarstwo 
oraz fotografi.. To kszta%tuje nasze projekty.

Udaje si" wam znale(% na wszystko czas?
)/,+,: To zale$y od relacji, jakie mamy z"firmami, 
i"czy s! one gotowe wspiera- nas w"poszukiwaniach.

Jak budujecie wspó&prac" ze zleceniodawcami?
()*+,: Firmy zg%aszaj!ce si. do nas nie p%ac! nam 
za projekt, p%ac! tantiemy. Co prawda, nie zara-
biamy, projektuj!c, ale firma te$ ponosi koszty, 
gdy pracujemy z"ni! nad prototypami. W"takim 
modelu po obu stronach musi by- taka sama ener-
gia i"ch.ci do pracy. Nie jeste&my zatrudniani, aby 
zaprojektowa- co&, co akurat jest potrzebne, ale 
aby wymy&li- co& nowego. Daje to wolno&-, któr! 
niestety ogranicza technologia. Magia projektu 
jest w stanie ci!g%ego zagro$enia &cis%ymi zasa-
dami produkcji. Musimy wspólnie z"firm! roz-
wija- nowe zasady dzia%ania, podejmuj!c ryzy-
kowne decyzje, a"to wymaga du$ego zaufania mi.-
dzy stronami. Oprócz tego wa$na jest dla mnie 
krótka droga decyzyjna. Rozumiem przez to nie-
wielk! grup. osób ponosz!cych odpowiedzialno&-. 
Nie"cierpi. te$ idei testów konsumenckich.

Uwa$asz, $e konsumenci nie wiedz', czego 
potrzebuj'?
()*+,: Ka$dy pos%uguje si. w%asnym do&wiadcze-
niem, ograniczony jest do znanej sobie rzeczywi-
sto&ci. Ludzie nie mog! oceni- nowo&ci, poniewa$ 
te cz.sto wykraczaj! poza ich wyobra$enia. Firma 
oraz dizajner musz! by- na tyle odwa$ni, aby pro-
ponowa- nowe idee. Dopiero pó#niej klienci si. 
zainteresuj! i"po czasie zaakceptuj! produkt.
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Dlaczego wasze projekty sprzedaj' si" tak 
dobrze?
()*+,: Mo$e dlatego, $e same si. t%umacz!. 
Chcemy, aby odbiorca widzia% od razu, jak przed-
miot jest zbudowany, jak go u$ywa-. Nawet Algues 
[algi], mimo swojej z%o$ono&ci, maj! prost! kon-
strukcj. i"nieskomplikowany sposób u$ytkowania.
)/,+,: Pracujemy dla du$ych firm, wi.c jeste-
&my rozpoznawalni, mamy sprawdzone kana%y 
dystrybucji. To wa$ne w"przypadku wzornictwa 
przemys%owego, gdzie nie chodzi tylko o"dobre 
pomys%y, ale równie$ dobr! sie- sprzeda$y, dobry 
tekst do prasy, dobre zdj.cie. Prawdopodobnie to 
wszystko razem sk%ada si. na sukces. Ci!gle jed-
nak zaskakuje mnie gust odbiorców. Wielokrot-
nie by%em pewien, $e mamy &wietny produkt, a"on 
wcale nie przynosi% wyniku rynkowego – i"odwrot-
nie – powodzenie bywa%o dla mnie zaskoczeniem. 
 Najwi.cej wyprodukowali&my Algues, na pocz!tku 
sami musieli&my zap%aci- za formy, poniewa$ nikt 
nie wierzy% w"ten projekt. Wcielili&my w"$ycie ten 
pomys%, bo byli&my ciekawi materializacji idei, 
zupe%nie nie spodziewali&my si. takiego obrotu 
sprawy. Ale jest w"nich zapewne co& wyj!tkowego, 
co przykuwa uwag.. W"pewien sposób sukces nie 
jest dla mnie wa$ny, gdy$ wcale nie oznacza, $e 
produkt jest najlepszy.

Algues s' pi"knym projektem, nie dziwi mnie 
ich rynkowy sukces.
()*+,: Tak, ale wielu kupuj!cych nigdy nie wyj-
muje ich z"pude%ka. Boj! si. wolno&ci, która jest 
w"&rodku.

Dla projektantów wolno!% kreacji jest poci'-
gaj'ca i#cz"sto zapominaj', $e nie jest taka dla 
wszystkich.
()*+,: Dobrym na to przyk%adem jest kolekcja do 
%azienki, któr! zaprojektowali&my dla niemieckiej 
marki Axor. Okaza%o si., $e dali&my za wiele mo$-
liwo&ci i"to spowodowa%o, $e nabywcy przestali by- 
zainteresowani produktem.

Czy mo$emy mówi% o#inspiracjach natur' 
w#waszej twórczo!ci?
()*+,: Na pewnym etapie naszej kariery zacz.-
li&my szuka- struktury obiektu innej ni$ geome-
tryczna i"symetryczna. Chcieli&my, aby przed-
mioty wygl!da%y odrobin. nieregularnie. Algues 
by%y pierwsz! prób! takiego podej&cia. Punkty 
%!czenia elementów rozmieszczone s! jak wierz-
cho%ki trójk!ta, tylko wewn.trzne linie s! nie-
regularne. Wiele naszych projektów wygl!da, 
jakby by%y inspirowane natur!, ale to dlatego, $e 
maj! geometryczne kszta%ty. Nazywali&my nasze 
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Zestaw 'azienkowy 
Axor Bouroullec, 
prod.!Hansgrohe, "#$#

!&

!"#$ nr %! / !&'(



projekty algami czy chmurami, poniewa$ te s%owa 
najlepiej charakteryzowa%y projekt. Produkt nie 
by% jednak inspirowany konkretnymi glonami ani 
zjawiskiem"– te podobie'stwa pojawi%y si. pó#niej.

Lampa Blacklight wygl'da jak olbrzymie czarne 
konwalie zawieszone pod sufitem.
()*+,: Tylko dlatego odbiera si. t. lamp. jako 
kwiat, $e wisi odwrócona i"pod k!tem. Tak d%ugo, 
jak co& nie jest kwadratowe i"geometryczne, klasy-
fikowane jest jako przyroda.

Na koniec chcia&abym zapyta% o#najwi"ksz' 
 lekcj" $ycia zwi'zan' z#dizajnem.
()*+,: Mieli&my niesamowite szcz.&cie praco-
wa- z"wybitnymi lud#mi zarz!dzaj!cymi zna-
nymi firmami, takimi jak Giulio Cappellini, Issey 
Miyake, Rolf Fehlbaum z"Vitry, Eugenio Perazza 
z"Magis, Michel Roset z"Ligne Roset. Nauczy%em 
si. dzi.ki nim, $e dizajn mo$e by- niesamowity, 
ale te$ zwodniczy i"rozczarowuj!cy. Mamy wielk!, 
nieograniczon! wyobra#ni., ale rzeczywisto&- 
mocno ogranicza mo$liwo&ci realizacji. Wszyst-
kie te osoby to wizjonerzy, a"przez to s! odrobin. 
sfrustrowani. To, $e spotykali&my tak wspania-
%ych ludzi, powodowa%o, $e nasza praca stawa%a si. 
du$o lepsza, ni$ gdyby&my pracowali sami. Teraz 
kiedy nawi!zujemy wspó%prac. z"nowymi firmami, 
priorytetem jest odnalezienie tam takich osobo-
wo&ci. Ci ludzie maj! w"sobie wewn.trzne napi.-
cie. Rzeczywisto&- jest „hardkorowa”, a"oni musz! 
sobie z"ni! poradzi-.
)/,+,: By%em tyle razy zaskoczony, przestraszony, 
czasami szcz.&liwy – nie wiem, co by%o najwi.ksz! 
lekcj!… Mo$e to, $e po 71"latach kariery zrozumia-
%em, $e jest tylko jeden sposób, aby zrobi- co& inte-
resuj!cego. Trzeba by- wymagaj!cym w"stosunku 
do siebie. My&la%em, $e mo$e razem z"do&wiad-
czeniem przyjdzie %atwo&- inteligentnego docie-
rania prosto do sedna problemu, ale niestety tak 
nie jest. A"to, $e jestem mniej naiwny, ni$ by%em 
na pocz!tku kariery, nie jest koniecznie zalet!. 
Trudno jest zrobi- co& jednocze&nie nowego, zrów-
nowa$onego i"&wietnie wpisuj!cego si. w"kontekst. 
Ogranicza tak$e przymus osi!gni.cia sukcesu ryn-
kowego.

Jak by% ci'gle oryginalnym dizajnerem?
)/,+,: Wa$ne jest, aby pozosta- krytycznym, 
nie"by- za bardzo z"siebie zadowolonym. Pewnie 
po jakim& czasie mo$na docenia- swoje projekty, 
ale nie od razu.

Normalne jest wi"c poczucie braku satysfakcji 
z#efektów swojej pracy.
)/,+,: Mo$e to bardziej normalne dla mnie ni$ 
dla Erwana, on cz.&ciej bywa zadowolony. Czasami 
przedwcze&nie cieszymy si. z"pomys%u, a"po prze-
spanej nocy okazuje si., $e jednak nie by% a$ tak 
genialny. Chodzi o"odk%adanie samozadowolenia 
na pó#niej. Trzeba czeka- cierpliwie, a"niepe%ne 
zadowolenie z"siebie stymuluje do pracy.
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Lampa Blacklight, 
prod.!Kreo Gallery, "##(
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