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WROCŁAWSKIE WZORNICTWO PODBIJA SINGAPUR 

 
 

Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zwyciężyli                    
w prestiżowym konkursie Furniture Design Award 2013* w Singapurze. Grupa 
projektowa Monomoka zdobyła pierwsze miejsce w kategorii "Designerów" za 
siedzisko „Hive" oraz wyróżnienie Merit Award za puf „Artichoke". Nagrody 
wręczono podczas międzynarodowych targów International Furniture Fair 
Singapore.     
 
Zwycięskie projekty wybrano spośród 340 prac nadesłanych z 31 krajów. Wrocławscy  
artyści – siostry bliźniaczki Katarzyna i Monika Gwiazdowskie oraz Piotr Saladra  
projektują przede wszystkim meble. W swojej twórczości czerpią inspiracje z natury                  
- siedzisko „Hive" swoim kształtem nawiązuje do struktury plastra miodu, a faktura 
„Artichoke" przypomina płatki karczocha. Wszystkie realizacje Monomoki, robione są 
ręcznie z miękkich, głównie naturalnych, materiałów - lnianych lub bawełnianych 
włóczek, poduszeczek i wełnianych kokonów. Zastosowanie różnorodnych ściegów tkanej 
lub szydełkowanej nici i żywej kolorystyki nadaje pracom niezwykle dekoracyjny 
charakter. Ich wykonanie jest wyjątkowo czasochłonne, każdy z projektów powstaje kilka 
miesięcy. Dlatego kolekcja Monomoki, która działalność rozpoczęła w 2003 r., liczy 
dopiero 13 mebli.  
 
Swój dorobek grupa będzie mogła zaprezentować na przyszłorocznej edycji targów 
meblarskich w Singapurze. To przywilej za zwycięstwo w konkursie i zarazem pierwsza 
propozycja indywidualnej wystawy. Nie po raz pierwszy jednak doceniono twórczość 
projektantów z Wrocławia. W zeszłym roku puf "Sleeping Mice" znalazł się w ścisłym 
finale nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Brytyjskich Projektantów Wnętrz 
(Society of British Interior Design).  
 
Oryginalne prace Monomoki można obejrzeć na stronie internetowej: 
http://monomoka.com Więcej informacji o konkursie i projektach grupy udziela 
Katarzyna Gwiazdowska pod nr tel. 601 228 776.    
 
 
 
 

*FDA wyróżnia najbardziej innowacyjne projekty młodych designerów z całego świata. 

Organizatorzy kładą nacisk na ekologiczność, innowacyjność technologiczną oraz nowatorską,                        

a zarazem funkcjonalną, formę mebli. W ubiegłym roku laureatem głównej nagrody został Ori Ben 

Zvi z izraelskiego Ubico Studio, za projekt siedziska wykonanego z drewnianego pnia.  

 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml  


