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Piękno,
funkcja
i design
szwedzki

Beauty,
function
and Swedish
design

W zdrowym ciele zdrowy duch
– szacunek dla natury i szwedzki styl życia.
O designie szwedzkim oraz jego rozwoju.
Z Aleksandrą Szewczyk, specjalistą
aranżacji wnętrz w IKEA Gdańsk, trenerem
rozwoju i biznesu rozmawia Jolanta Darul.
A sound mind in a sound body – respect for the
nature and Swedish lifestyle. Aleksandra Szewczyk,
an interior design expert at IKEA Gdansk, talks about
Swedish design and its development with Jolanta Darul.
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Co jest najważniejsze w szwedzkim designie oraz co wpłynęło na jego rozwój?

What is the most important in Swedish design and
what influenced it?

Wielu osobom Szwecja kojarzy się ze świeżym, zdrowym sposobem życia i słusznie. Jest on dla Szwedów podstawą egzystencji i stylem ich
bycia na co dzień. W Szwecji natura i dom odgrywają bardzo ważną rolę
w życiu ludzi i wzajemnie na siebie wpływają. Natura jest inspiracją dla
szwedzkiego stylu urządzania wnętrz, a dom pięknie oraz funkcjonalnie urządzony stanowi największą wartość dla Skandynawów. Ciepły
i bezpieczny dom chroni przed surowym klimatem i jest ośrodkiem życia rodzinnego.
Można powiedzieć, że szwedzki styl wyposażenia wnętrz najłatwiej wyrazić poprzez opis przyrody: pełnej światła, świeżego powietrza, a jednocześnie umiarkowanej i bezpretensjonalnej oraz poprzez szwedzki
styl życia, który doskonale również odzwierciedla się w szwedzkim
stylu urządzania i dekorowania wnętrz. Nastawionym na naturę, przestrzeń i lekkość. Naturę jako inspirację można dostrzec w zastosowanych kolorach i materiałach, jak drewno, naturalne tkaniny i surowe
powierzchnie.
W krajach Północy, podstawą przy urządzaniu wnętrz są naturalne
materiały, a przede wszystkim łatwo dostępne w Skandynawii drewno.
Drewniana podłoga jest ciepła i przyjemnie po niej chodzić bosymi stopami – ma to znaczenie w chłodnym północnym klimacie. Styl skandynawski posługuje się prostymi liniami, co jest widoczne również przy
wyborze wzoru posadzki.
Cała Skandynawia to społeczności żyjące w zgodzie z nurtem proekologicznym. Często przedmioty są wykonane z surowców z odzysku, na
przykład drewniane przedmioty są wykonane z drewna poddanego ponownej obróbce. Szwedzi lubią wszystko co naturalne: drewno, wiklinę,
len, wełnę, kamień, ceramikę. Dzięki takim zestawieniom, przebywając
w pomieszczeniach z tego typu materiałami, nieustannie odczuwamy
bliskość natury. Wiklina – to materiał, który możemy zauważyć u producentów ze Skandynawii w każdej kolekcji bez względu na porę roku.

Many people in Sweden associate it with fresh, healthy lifestyle,
which is correct. It is an essence of existence for the Swedes
and everyday lifestyle. In Sweden, the nature and house play a
very important role in people’s life and influence one another.
Nature is an inspiration for the Swedish style of interior
design, while a house, designed in a beautiful and functional
way, is of the greatest value for the Scandinavians. Cosy and
safe home protects against a severe climate and in a centre
of family life.
The Swedish style of interior design can be expressed by
describing nature: full of light, fresh air but mild and nonpretentious, and through Swedish lifestyle that is perfectly
reflected in the Swedish style of interior design. Focusing
on nature, space and lightness. Nature as inspiration may
be seen in colours and fabrics like wood, natural cloths and
severe space.
Interior design of the Northern countries is based on natural
materials, mainly on Scandinavian wood. Wooden floor is
warm and nice to walk on with bare feet – it is an important
aspect in the northern climate. The Scandinavian style uses
simple lines which is also visible in a selection of flooring.
Entire Scandinavia is created of the people following the proecological trends. The objects are often made from recycling
materials, for example, the wooden objects are made of wood
that was processed once again. The Swedes like everything what
is natural: wood, wicker, linen, wool, stone, ceramics. Thanks
to such sets, they are constantly surrounded by nature, even
indoor. Wicker – this is a material we see in collections of
every Scandinavian producer, regardless, a season of the year.

Jaką rolę w designie szwedzkim odgrywa kult światła?

W Szwecji przez większą część roku jest zimno i ciemno, stąd bardzo
ważne dla Szwedów jest, aby poprzez jasny i lekki wystrój wnętrz wprowadzić światło, lato do domu – przez cały rok. Stąd też szwedzka miłość do bieli. Możemy ją spotkać we wnętrzach skandynawskich, gdyż
jest postrzegana jako przyjazna. Wprowadza do wnętrza przestrzeń,
światło, powietrze i jest świetnym tłem dla akcentów kolorystycznych.
Skandynawskie wnętrza często mają białe ściany, białe meble, białą
podłogę i białe dodatki.
W naszym kraju podobnie jak w Szwecji przez większość roku jest
ciemno i zimno, jednak nie mamy takiej tradycji celebrowania światła.
Szwedzi meblują światłem w swoich domach. Co to znaczy? Do każdej czynności potrzebujemy odpowiednie źródło światła, oprócz tego
potrzebne nam światło nastrojowe i na końcu dopiero do tych źródeł
światła dodajemy światło ogólne. Oni świętują światło, dlatego też palą
świece przez cały rok, nie tylko porą jesienną czy zimową. W Polsce
stosowało się głównie światło ogólne świecące, rzucające strumień
światła z góry, z sufitu, do tego były oświetlenia biurka i niektórzy mieli lampy podłogowe stojące przy sofie. Jednak źródeł światła we wnętrzu było stosunkowo mało w porównaniu do wnętrz skandynawskich,
gdzie możemy spotkać oświetlenie obrazów, regałów, szaf, w oknach,
na ścianach oświetlenie boczne, nad barkiem, nad stołem wysokim, kawowym, i wiele innych jeszcze źródeł światła w jednym pomieszczeniu,
na przykład salonie połączonym z jadalnią. Dla Szwedów światło ma
tak duże znaczenie, obchodzą uroczystości związane z kultem światła:
najdłuższego dnia – Noc Świętojańską i koniec ciemności – najkrótszy
dzień 13 grudnia Św. Łucja. Światło jest dla nas ważne ze względów psychologiczno-fizycznych, gdyż wpływa na nasze samopoczucie i nastrój.
Poza tym, odgrywa kolosalną rolę przy urządzaniu wnętrz, bo pozwala
nam zobaczyć kolory i tworzy atmosferę wnętrza.

What is a role of the cult of light in Swedish design?

Most of the year in Sweden is cold and dark, thus, it is very
important for the Swedes to introduce light, summer for all
the year to their houses by bright and light interior design.
Therefore, the Swedes love the white colour. We see it in the
Scandinavian interiors as it is seen as friendly. The interiors
gain space, light, air and, what’s more, it is a perfect background
for colourful decors. The Scandinavian interiors often have
white walls, white furniture, white floor and white accessories.
In Poland the case is similar – it’s dark and cold for most of
the year, nevertheless, we don’t have a tradition of celebrating
light. The Swedes furnish their houses with light. What does it
mean? We need a proper source of light for every single thing,
moreover, we need intimate light and general lighting. They
celebrate light, thus, they light candles throughout the year,
not only in autumn or winter.
In Poland we used to have a top lighting, placed on a ceiling,
plus desk lamps and only a few had floor lamps standing by
a sofa. But still, there was too little light inside the houses in
comparison to Scandinavian interiors, where there is lighting
of wall paintings, shelves, wardrobes, windows, side lighting on
the walls, over a cocktail cabinet, dining table, coffee table and
many other sources of light in one room, for example a living
room combined with a dining room. Light is very important
for the Swedes. They celebrate the cult of light: the longest
day – St. John’s Eve and the end of darkness – the shortest
day, 13th December, St. Lucia’s Day. Light is important for
us due to psychological and physical aspect, as it influences
our condition and mood. What’s more, it plays a huge role
in interior design, allows to see the colours and creates the
atmosphere of an interior.
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Jakie są korzenie szwedzkiego designu? Czym jest styl gustawiański i „piękno dla wszystkich”?

Korzenie szwedzkiego design znajdziemy już w czasach Króla Gustawa
III wspaniałego mecenasa sztuki, który francuski neoklasycyzm przysposobił do szwedzkich warunków. W XVIII w. styl gustawiański charakteryzował się lekkością, wygodą, prostotą, pastelowymi kolorami,
jasnymi meblami i drewnianą podłogą.
W końcu XIX wieku, artyści Carl i Karin Larsson połączyli styl klasyczny z cieplejszym, przytulniejszym ludowym stylem szwedzkim.
Stworzyli szwedzki styl wystroju wnętrz, cieszący się do dziś wielką popularnością na całym świecie. Ich dom w Sundborn (region Dalarna,
serce Szwecji) stał się ideałem skandynawskiego domu, wzorem do naśladowania. Można powiedzieć, że oni ukształtowali gusty Szwedzkie
na całe pokolenia. Dom ich był pełen światła, przestrzeni, naturalnych
bawełnianych tkanin, gdzie ludowe i stare mieszało się z nowym. Na
Larssonów natomiast wywarły wpływ idee Williama Morrisa: „Piękno
i funkcja muszą ze sobą współgrać, a sztuka i architektura mają moralną funkcję stworzenia warunków do zdrowia duchowego, siły
i zadowolenia”.
Ellen Key szwedzka pisarka i feministka, to kolejna osoba, która wywarła wpływ na szwedzkie postrzeganie piękna i podejście do wzornictwa.
Już w roku 1899 w broszurze pod tytułem „Piękno dla wszystkich”
głosiła poglądy, że ludzie powinni otaczać się pięknymi przedmiotami,
wówczas będą szczęśliwsi i lepiej będzie im się pracowało.
Dlatego tez dziś posiadanie pięknych przedmiotów w Skandynawii jest
stylem bycia i życia – bardziej sposobem upiększenia życia codziennego
niż symbolem statusu społecznego. Piękno połączone z funkcjonalnością zawsze miało wymiar humanistyczny.
Design szwedzki cechuje się połączeniem starego z nowym. Czym charakteryzują się popularne eklektyczne
zestawienia?

Skandynawowie darzą sympatią i mają szacunek dla starych, zniszczonych przedmiotów z duszą. Można je zobaczyć prawie w każdym wnętrzu i to one dodają, bądź są wisienką na torcie. Mówi się, że diabeł
tkwi w szczegółach, a Szwedzi zauważają piękne szczegóły na pięknych
starych przedmiotach użytku codziennego i świetnie potrafią je wykorzystać przy dekorowaniu wnętrz.
Czasem stare przedmioty odnawiają za pomocą pędzla, farby, bądź
woskowania. Wiek przedmiotu według nich gra na jego korzyść, bo
odpryski, otarcia, pęknięcia i szpary dodają uroku przedmiotom. Od
najmłodszych lat otaczają się przedmiotami z duszą, które nie leżą i nie
odgrywają roli eksponatów muzealnych, tylko są na co dzień używane
i wykorzystywane. Można w pokojach dziecięcych znaleźć zabawki pamiętające czasy prababci, w innych pomieszczeniach spotkamy jej szafę, zegar pradziadka i wiele innych przedmiotów z minionych czasów.
Prawdziwe wnętrza utrzymane w stylu skandynawskim to takie, gdzie
stare łączy się z nowym, co prowadzi do eklektycznych zestawień. Biel,
pastele to kolory, w jakich bardzo często występują również meble, choć
zdarzają się także elementy w kolorze naturalnym. Oprócz starych
przedmiotów z duszą we wnętrzach skandynawskich jak najbardziej
jest miejsce na meble tzw. shabby, czyli lekko podniszczone.
Czy mniej znaczy więcej? Design szwedzki to prostota, czystość formy, minimalizm, funkcjonalność .

Kraje skandynawskie dzięki swojej otwartości na demokratyczne idee
społeczne stworzyły podatne środowisko dla rozwoju nowoczesnych
koncepcji wzornictwa: funkcjonalizmu i minimalizmu. Styl minimalistyczny charakteryzuje się tym, że oszczędnie gospodaruje się meblami. Stąd w stylu skandynawskim unika się przeładowania wnętrz
sprzętami, co doskonale sprawdza się w niewielkich pomieszczeniach.
Natomiast siłą funkcjonalizmu jest użytkowość podążająca za stylem
życia, a jednocześnie odwołująca się do rozwiązań stosowanych w dawnych domach wiejskich, przykłady znajdziemy w stylu gustawiańskim,
który w warunkach szwedzkich był oparty na skromności i wygodzie.
Dzięki temu skandynawskie wnętrza są ponadczasowe, nie podążają za
modą i nie epatują przepychem, za to są wygodne, przytulne, swobodne
i przyjazne dzieciom. 
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What are the roots of Swedish design? What are
the Gustavian style and “beauty for everyone” all
about?

The roots of Swedish design reach the time of King Gustav III,
a great patron of art, who adjusted the French neo-classical
style to Swedish conditions. The Gustavian style of the 18th
century was light, comfortable, simple, with pastel colours,
bright furniture and wooden floor
In the end of the 19th century, artists Carl and Karin Larsson
combined a classical style with a bit warmer and cosier Swedish
folk style. They created Swedish style of interior design, still
popular worldwide. Their house in Sundborn (the region of
Dalarna, the heart of Sweden) became an ideal example of a
Scandinavian house, a model to copy. It can be said that they
shaped the Swedish taste for generations. Their house was full
of light, space, natural cotton fabrics where folk and the old
was combined with the new. The Larssons were influenced
by William Morris: “Beauty and function have to co-exist,
while art and architecture have a moral function of creating
the conditions for spiritual health, strength and satisfaction”.
Ellen Key, a Swedish writer and feminist, is another person
than had a great impact on Swedish viewing of beauty and
approach to pattern design. In 1989 she released the “Beauty for
everyone” brochure saying that people should be surrounded
by beautiful objects, to be happy and work better.
Therefore, having beautiful objects in Scandinavia is a manner and lifestyle – more like making the everyday life more
beautiful than a symbol of a social status. Beauty combined
with functionality will always have a humanistic dimension.
Swedish design combines the old with the new.
What is characteristic about the popular eclectic
combinations?

The Scandinavians like and respect old, destroyed objects
with soul. They are to be seen in almost every interior and
they are the icing on the cake. It is said that the devil is in the
details and the Swedes do notice the details on beautiful, old
objects of everyday use and know well how to decorate an
interior with them.
Sometimes they renovate the old objects using brushes, paints
or waxing. The age of an object is its virtue, as the chips, rubs,
cracks and chinks give it charm. Since the early years, the
Scandinavian are surrounded by objects with soul, that simply
don’t lie like exhibits but used daily. There are toys in children’s
rooms that once belonged to great grandma, or her wardrobe,
great grandpa’s clock and many other objects of the old times.
Real Scandinavian-style interiors combine old and new things,
creating truly eclectic combinations. The white and pastel
colours are often used for furniture, although, there are also
some elements in a natural colour. Apart from the objects with
soul, the Scandinavian interiors are full of so called shabby
furniture, that is, a bit damaged.
Does less mean more? Swedish design is all about
simplicity, pureness of the form, minimalism,
functionality.

The Scandinavian countries, open to democratic, social ideas,
created a favourable conditions for development of modern
concepts of design: functionalism and minimalism. A minimalistic style is characterised by economical use of furniture.
Thus, the Scandinavian style avoids overloading the interiors
with objects which is perfect especially for small rooms. A power
of functionalism, for instance, is based in utility following the
lifestyle and referring to solutions used in the old rural houses,
in the Gustavian style, which in Sweden is based on modesty and
comfort. Thanks to that, the Scandinavian interiors are timeless,
do not follow the trends or emanate with splendour. Instead, they
are comfortable, cosy, easy and children-friendly. 
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Moda
na szwedzkie
wzornictwo

Design szwedzki

Fashion for
Swedish design

– inspiracje naturą
Swedish design - inspired by nature

Aleksandra Szewczyk

Natura
jako
inspiracja
Nature as
inspiration
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Natura
jako inspiracja
Kult światła
A cult of light
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Nature as
inspiration

Prostota, funkcjonalność, elastyczność, lekkość i uniwersalność to
szwedzki styl urządzania wnętrz
niezależny od statusu społecznego, wynika z naturalnych potrzeb
ludzi do życia w pięknym otoczeniu.
W szwedzkim stylu urządzania wnętrz
ważna jest funkcja, piękno i kreatywność. Szwedzki design przede
wszystkim czerpie inspirację z korzeni,
ze szwedzkiego dziedzictwa, z tradycji
stąd płynie jego siła i ponadczasowość. Jest naturalny, prorodzinny,
ciepły, przyjazny, wygodny, nie wymaga ogromnych nakładów i co najważniejsze, nie ma wieku ani płci. Jedną
z jego cech jest humanizm, dlatego
też we wnętrzach w stylu skandynawskim jest miejsce dla każdego i dobrze
czują się w nim rodziny z dziećmi,
młode osoby i starsze mężczyźni,
kobiety i dzieci. Celem jest przecież
piękno dla wszystkich i wszyscy mają
do niego prawo.

Simplicity, functionality, flexibility,
lightness and versatility, this is a
Swedish style of interior design.
Regardless the social status, it stems
from human’s natural needs of living in
a beautiful surrounding. The Swedish
style of interior design emphasises a
role of function, beauty and creativity.
Inspirations of Swedish design come
from the roots, Swedish heritage,
tradition, this is where its power
and timelessness come from. It is a
natural, pro-family, warm, cosy and
comfortable style, not requiring many
expenses and what’s important, has
no age or gender. One of its virtues
is humanism, thus, the interiors in the
Scandinavian style provide space
for everyone – families, young and
mature people, men, women and children. The aim is beauty for everyone
and everyone has a right to have it.
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