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Natalia Bieƒkowska ukoƒczyła
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
w 2003 roku. DziÊ prowadzi własne studio, w którym
powstajà projekty wn´trz i przedmiotów u˝ytkowych. Jej
designerskie osiàgni´cia mo˝na było zobaczyç m.in. podczas:
recyklingowych imprez „Przetwory” (2007 i 2008) oraz „Designu
w Kontenerach” w ramach Gdynia Design Days
(2009). Inspiracji do swoich artystycznych działaƒ
szuka wokół siebie.
– Lubi´ ró˝norodnoÊç i odkrywanie nowych miejsc,
ludzi, pomysłów, kolorów, smaków. Du˝y wpływ na
moje podejÊcie do projektowania ma wykształcenie
architektoniczne. Staram si´, by pi´kno formy było wynikiem
połàczenia wymogów funkcjonalnych, właÊciwoÊci materiału i technologii. Bliska jest mi architektura i design
modernizmu, wysoko ceni´ prace Miesa van
der Rohe i jego sposób myÊlenia
o projektowaniu.

www.oodesign.eu
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– znaczy zaskoczenie
Wydaje si´, ˝e w Êwiecie nieograniczonej ró˝norodnoÊci, nic
nie jest w stanie nas zaskoczyç. Projekty Natalii Bieƒkowskiej,
firmowane pod markà OOdesign, potrafià si´ obroniç poÊród
ró˝norodnoÊci stylistyk oraz wszechobecnego eklektyzmu,
prostotà formy i oczywistoÊcià funkcji. A˝ chciałoby si´ rzec na
ich widok: „takie proste! ˝e te˝ sam na to nie wpadłem!”.
OOdesign do swoich projektów ma podejÊcie bardzo rzeczowe.
Projektowane przez Natali´ Bieƒkowskà przedmioty majà słu˝yç czło-

Projekty, które
łàczà recykling
u˝ywanej odzie˝y
i tradycyjnà technologi´ szydełkowania.
W OOdesign mo˝na
zamówiç dywan i puf
w osobistym wydaniu,
np. z ulubionych, starych
T-shirtów.

wiekowi, byç proste w obsłudze, a przy tym dopełniaç w estetyczny

Kamyki otoczaki
po˝yczyły form´,
urod´ solniczce
i pieprzniczce ZEN.

sposób przestrzeƒ, którà go otacza. – W przypadku przedmiotów u˝ytkowych funkcjonalnoÊç łatwo podlega weryfikacji, przede wszystkim negatywnej: przedmiot, który w codziennym u˝ytkowaniu sprawia odbiorcy kłopot, dyskomfort, trudno uznaç za funkcjonalny. Oprócz czysto ergonomicznych cech, za składnik funkcjonalnoÊci przedmiotu, uznaj´ tak˝e jego form´, wyglàd. Przedmioty otaczajàce nas na co dzieƒ oraz wn´trza, w których
przebywamy, powinny dawaç u˝ytkownikom tak˝e estetyczne zadowolenie.

STOLIK WYCINANKA nie potrzebuje
dodatków, bie˝ników... bo sam jest
jak bie˝nik. Zdobi
go ornament inspirowany haftem krzy˝ykowym.
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BUNNY – podpórki do
ksià˝ek o kształcie królików, po˝yteczny drobiazg
w estetyce fun designu.

