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napisanej pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Bender, prof. UKSW.

Dysertacja  doktorska  zatytułowana stanowi  rezultat  badań  doktorskich

prowadzonych  w  latach  2011-2015.  Jest  to  kompletna  monografia  dorobku

artystycznego  Simo  Heikkilä  –  jednego  z  najoryginalniejszych  i  najbardziej

utytułowanych artystów fińskich, którego prace znane są szerokiemu gronu odbiorców

zarówno w rodzimej Skandynawii jak i w Europie i Azji. Do tej pory materiał źródłowy

dotyczący  Simo  Heikkilä  nie  został  opublikowany,  ani  nie  pojawiał  się

fragmentarycznie w postaci artykułów naukowych.  

Praca składa się z jedenastu rozdziałów, wstępu, bibliografii wraz z wykazem

materiału  źródłowego  oraz  aneksu.  Układ  jest  jasny  i  klarowny,  mający  na  celu

ukazanie wszystkich aspektów artystycznej działalności  Simo Heikkilä, począwszy od

architektury  wnętrz,  na  grafice  kończąc.  Rozdział  pierwszy,  zatytułowany  „Primary

sources and previous research – brief description” porusza kwestie dotyczące materiału

źródłowego,  który  stanowi  trzon  dysertacji,  opisując  najważniejsze  grupy  źródeł  i

opracowań. 

Rozdział drugi „Curriculum Vitae” skupia się na życiu Simo Heikkilä, zwracając

uwagę  na  te  aspekty,  które  są  bezpośrednio  związane  z  artystyczną  i  dydaktyczną

działalnością  artysty.  Przedstawia  jego  okres  studiów,  pracę  dla  takich  firm  jak

Marimekko, Nokia, Suomen TP oraz założenie własnego studia projektowego. Ponadto,

rozdział  drugi  przedstawia  najważniejsze  nagrody  i  wyróżnienia  przyznane  Simo

Heikkilä zarówno przez instytucje w Finlandii i za granicą. 

Rozdział trzeci „Around Scandinavian Design – brief overview of origin and

sources  of  inspiration” przybliża  krótką  historię  wzornictwa Finlandii  na  tle  innych

krajów Północy.  Ukazuje historyczną i  kulturową spuściznę krajów nordyckich oraz

stopniowe wyodrębnianie się fińskiego stylu narodowego. Rozdział ten porusza również

to, co zwykło nazywać się stylem skandynawskim w odniesieniu do wnętrz i analizuje

jego kluczowe cechy. 

Czwarty  rozdział  zatytułowany  „Conceptual  framework  and  theoretical

background”  stanowi  łącznik  między  teoretycznymi  rozważaniami  zawartymi  w
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poprzednich  rozdziałach,  a  skupiona  jest  wokół  konkretnych  dokonań artystycznych

Simo Heikkilä na polach designu, dydaktyki ergonomii, eco-designu i zrównoważonego

wzornictwa. Wszystkie  zagadnienia  zostały  przedstawione  na  tle  perspektywy

historycznej, kładąc nacisk na osobisty stosunek Simo Heikkilä, co stanowi wgląd w

filozofię i etykę jego pracy. 

Rozdział  piąty  „Retail  Space  Design”  otwiera  wstęp  zarysowujący  tło

historyczne  dotyczące  wnętrz  komercyjnych.  Drugi  podrozdział  prezentuje  prawidła

sztuki  projektowania  wnętrz  sklepowych.  Kolejne  podrozdziały  przybliżają  dorobek

projektanta, w tym projekty dla takich firm jak Wulf i SN Kirjat. Projekty prezentowane

w tym rozdziale dowodzą, iż mimo ograniczeń formalnych i stylistycznych, możliwe

jest stworzenie ciekawej przestrzeni komercyjnej, noszącej znamiona indywidualnego

stylu artysty. 

Kolejny rozdział „Office Space Design” przybliża działalność Heikkilä na polu

projektowania  wnętrz  biurowych.  Podobnie  jak  rozdział  poprzedni,  rozpoczyna  się

historią  wnętrz  biurowych.  Drugi  podrozdział  podnosi  kwestię  głównych  zasad

projektowania  biur.  Siedem  następnych  podrozdziałów  ukazuje  działalność  Simo

Heikkilä na tym polu. Głównymi klientami architekta byli m.in. Nokia, Design Forum

Finland,  Suomen  PT  czy  Alform.  Wszystkie  przedstawione  projekty  i  realizacje

zakładały indywidualne  podejście  do  zleceniodawcy oraz  potrzeb  firmy.  Wnętrza  te

łączyły aspekty estetyczne z walorami praktycznymi. 

Rozdział  siódmy  „Exhibition  Architecture  and  Design”  otwierają  dwa

podrozdziały  teoretyczne,  ukazujące  historię  wystaw  muzealnych  w  Europie  oraz

dotykające kwestii  ich projektowania.  W kolejnych podrozdziałach przedstawione są

najważniejsze wystawy zaprezentowane przez profesora. W jego projektach dominował

jasny układ, przestronne, widne wnętrza oraz dbałość o to, by ogólna forma projektu nie

rywalizowała  z  prezentowanymi  artefaktami,  ale  by  je  podkreślała  i  dawała

odwiedzającym możliwość dogłębnego ich poznania. 

Rozdział  ósmy zatytułowany „Furniture Design” posiada nieco inny układ ze

względu na różnorodność prezentowanych w nim treści. Rozdział podzielono na trzy

sekcje, które ukazują działania artysty - projekty eksperymentalne i prototypy, meble,

które  weszły do  masowej  produkcji  oraz  meble  tworzone  we współpracy z  innymi

projektantami.  Ten  podział  pozwolił  prześledzić  styl  Simo  Heikkilä  w  sposób
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najbardziej jasny. Prezentowany na wstępie wybór mebli eksperymentalnych dał wgląd

w niczym nieskrępowany styl artysty, który jest silnie osadzony w tradycjach Północy. 

Rozdział dziewiąty nosi tytuł „Design of Small Items” prezentuje różne formy

artystycznej aktywności artysty, które nie poddawały się innym normom klasyfikacji.

Pośród przedmiotów codziennego użytku znalazły się obiekty mające długą historię w

rzemiośle  Północy,  takie  jak  noże  Samów  czy  naczynka  kuksa.  Wszystkie  obiekty

cechowała wysoka jakość materiałów, staranność wykonania oraz wielofunkcyjność. 

Rozdział dziesiąty „Poster Design” ukazuje wąską dziedzinę działalności artysty

jaką było projektowanie plakatów. Rozdział opatrzony jest wstępem, który wprowadza

w  dziedzinę  jaką  jest  sztuka  plakatu.  Kolejny  podrozdział  opisuje  plakaty,  które

zaprojektował sam Simo Heikkilä, zarówno na potrzeby swoich wystaw jak również dla

muzeów i galerii sztuki. 

Rozdział jedenasty „References” prezentuje wykaz źródeł i publikacji a także

materiał  graficzny,  strony  internetowe  oraz  audycje  radiowe,  które  stanowiły  trzon

zaplecza naukowego dla niniejszej dysertacji. Praca opatrzona jest również aneksem, w

którym zebrano większość bibliografii dotyczącej Simo  Heikkilä. Dysertację zamyka

„Conclusion”, w której zebrano przemyślenia oraz podsumowanie dotyczące pracy nad

dorobkiem artystycznym Simo Heikkilä.

Integralną częścią dysertacji jest katalog, którego układ odpowiada rozdziałom

niniejszej pracy dotyczącym architektury wnętrz, mebli, tkanin oraz plakatów. Każdy

obiekt,  a  jest  ich  ponad trzysta,  opatrzony jest  tabelą  sporządzoną według prawideł

sztuki inwentaryzacji, zawierający informacje o dacie, miejscu produkcji, materiałach,

technikach,  współpracy,  producencie  oraz  opis  obiektu.  Wszystkie  obiekty

pogrupowano  oraz  ułożono  i  porządku  chronologicznym.  W katalogu  znajduje  się

również  dodatkowy  rozdział  „Miscellaneous”,  który  ukazuje  zdjęcia  z  prywatnego

archiwum Simo Heikkilä, które uzupełniają wywód zawarty w tekście dysertacji.   

Celem  prowadzonych  badań  było  kompletne  opracowanie  dorobku

artystycznego jednego z najwybitniejszych fińskich projektantów II połowy XX wieku

jakim jest profesor Simo Heikkilä. Pomimo jego znaczących zasług na polu sztuki nie

powstała  jednak  jeszcze  monografia,  która  omawiałaby  jego  twórczość  w  sposób

kompletny  i  z  zachowaniem prawideł  pracy  naukowej.  Tak  więc,  istniała  ogromna

potrzeba uzupełnienia tej  właśnie luki w opracowywaniu zagadnień designu z kręgu
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krajów skandynawskich. Dysertacja doktorska prezentuje całościowy przegląd dokonań

artystycznych profesora w dziedzinie designu oraz  kompletny katalog jego projektów

oraz ich realizacji.
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