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Praca doktorska autorstwa mgr Anny Wiśnickiej, to klasyczna monografia, której 

głównym założeniem jest ukazanie, na tle XX-wiecznej tradycji skandynawskiego 

designu - dorobku twórczego jednego z najwybitniejszych fińskich projektantów II 

połowy XX wieku - Simo Heikkilä. 

 Autorka pracy, tego żyjącego i nadal aktywnego twórczo projektanta, określa jako 

„jednego z najoryginalniejszych i najbardziej utytułowanych artystów fińskich, którego 

prace znane są szerokiemu gronu odbiorców zarówno w rodzimej Skandynawii jak i w 

Europie [rozumiem – w innych krajach europejskich – przyp. JWS] i Azji”. Do tej pory, 

nie otrzymał on jednak, odpowiedniej - jak do jego artystycznych osiągnięć, uwagi w 

fachowych opracowaniach z zakresu sztuki projektowania – rozumianej w szerokim 

zakresie – bo w odniesieniu zarówno do wizji i realizacji wielko-kubaturowych założeń 

architektonicznych, jak też poszczególnych elementów ich wyposażenia, ze szczególną 

uwagą na detal architektoniczny i meble. 

Na wstępie recenzji, pragnę podkreślić, iż autorka dysertacji podeszła do tematu z 

solidnością i determinacją naukowca w pełni dojrzałego i świadomego 

wielokontekstowości zjawisk, które kryją się, pod pozornie klasycznym – a więc 

wydawać by się mogło - nieskomplikowanym (monograficznym) tytułem pracy. 

Całość opracowania oparta została na materiale źródłowym, pochodzącym 

bezpośrednio z archiwum projektanta (projekty, rysunki, szkice) oraz na bogatej 

literaturze obcojęzycznej, poświęconej szczególnie XX-wiecznej architekturze i 

designowi. Szczególnie cenne są, wykorzystane w pracy wywiady przeprowadzone 

przez autorkę z fińskim projektantem oraz poświęcone mu audycje radiowe, które 
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pomogły doktorantce osadzić dorobek Heikkilä na tle szeroko zarysowanych w 

dysertacji zjawisk w obrębie wzornictwa skandynawskiego XX wieku. 

Do ilustracyjnego, II. T. pracy, dopełniającego T. I., doktorantka wykorzystała 

wspomnianą dokumentację w postaci szkiców, rysunków koncepcyjnych i fotografii 

końcowych projektów, w większości dotychczas niepublikowanych. 

W zasadzie już tytuł pracy prowokuje do zadania kilku zasadniczych pytań 

dotyczących sylwetki jej bohatera oraz miejsca jego dokonań w sztuce fińskiej II 

połowy XX wieku. Chciałoby się wiedzieć - czy poprzez treść swojej dysertacji autorka 

odpowiedziała czytelnikowi na pytanie - w jakim miejscu lokuje się w Finlandii - w tym 

nasyconym, inną od śródziemnomorskiej estetyką północnego europejskiego kraju – 

twórczość bohatera jej pracy? Czy nowoczesne rozwiązania tak technologiczne jak i 

materiałowe oraz surowy „gust Północy”, wchłonęły w swój nurt fińskiego artystę?; 

Czym odróżnia się on spośród innych „północnych” projektantów?; Czy w obszarze 

projektowanych (i realizowanych) przez siebie dzieł z zakresu architektury wnętrz i 

obiektów designerskich – wpisuje się (czy też od niej odchodzi) - w tradycję stylu 

skandynawskiego?; i czy pośród innych skandynawskich projektów, dzieła fińskiego 

artysty da się wyróżnić na podstawie ich cech stylowych – charakterystycznych dla, jak 

to określa autorka „stylu Simo Heikkilä”? 

 

Formalna ocena pracy 

Recenzowana dysertacja składa się z dwóch oddzielnych tomów. T. I. – który 

stanowi tekst zasadniczy rozprawy, liczący 241 stron oraz T. II. – będący katalogiem 

dzieł fińskiego artysty, liczący 234 strony. 

T. I. opracowania, poza Podziękowaniami (Acknowledgements), s. 4-5; Wstępem 

(Introduction), s. 6-10; Zakończeniem (Conclusion); Aneksem i Spisem bibliografii 

(Appendix Bibliography on Simo Heikkilä) oraz Streszczeniem w języku polskim 

(Summary), został przez autorkę podzielony na jedenaście  Rozdziałów. 

 

Merytoryczna ocena dysertacji 

Opisowo-analityczna część pracy, rozpoczyna się Rozdziałem III. Around 

Scandinavian Design – brief overview of origin and sources of inspiration (Wokół 
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skandynawskiego wzornictwa – krótki przegląd i źródła inspiracji), a kończy 

Rozdziałem X. Poster Design (Plakaty). Ta główna część rozprawy, oparta jest (o czym 

już wspominałem) na bogatym materiale źródłowym i ikonograficznym i poprzedzona 

została Stanem Badań (Primary sources and previous research – brief description) 

zamkniętym w Rozdziale I. oraz Rozdziałem II. Curriculum Vitae, poświęconym 

przedstawieniu sylwetki bohatera dysertacji. 

Zasadniczo kolejność poszczególnych rozdziałów jest logiczna i przemyślana, 

aczkolwiek – być może z racji na chęć wyakcentowania wszystkich wydarzeń 

(traktowanych przez Autorkę jako równorzędnie ważnych), niektóre podrozdziały zdają 

się być czasami zbędnie rozdrobnione. Taki „zabieg rozdrobnienia” odnajdujemy już w 

treści Rozdziału II. Curriculum Vitae, w którym doktorantka omawia całą 

dotychczasową drogę kariery zawodowej (poczynając od edukacji), a na nagrodach i 

wyróżnieniach przyznanych artyście kończąc. Niewątpliwie ważne wyróżnienia 

przyznane fińskiemu twórcy, takie jak: Bruno Mathsson Avard, The Pro Finlandia 

Medal, Asco-Avonius Prize czy Kaj Frank Designe Award - mogłyby (bez udzielania in 

specjalnych podrozdziałów 2.4.1 - 2.4.4) znaleźć się po prostu w podrozdziale 2.4. 

Awarded Prizes. 

Trzynastostronicowy Rozdział III. Around Scandinavian Design – brief overview 

of origin and sources of inspiration (Wokół skandynawskiego wzornictwa – krótki 

przegląd i źródła inspiracji), zwłaszcza dla polskiego czytelnika, jest cennym – szeroko 

potraktowanym opisem historii kształtowania się wzornictwa fińskiego – ujętego w 

odniesieniu do krajów skandynawskich. Doktorantka, uwzględniając literaturę i 

opracowania ogólne, takie jak chociażby autorstwa Larsa Bolandera, Scandinavian 

Design, Vendome Press, 2010, czy też wydaną w 1987 roku publikację Elizabeth 

Gaynor, Scandinavia Living Design, ukazuje wpierw drogę kształtowania się (na 

przestrzeni wieków) stylu skandynawskiego, a w jego łonie - fińskiego stylu 

narodowego – w odniesieniu do estetyki wnętrz, z jego najważniejszymi cechami oraz z 

uwzględnieniem stosowanych materiałów i wzorów. 

Odnosząc się do źródeł rewolucji w zakresie estetyki wnętrz, jakie przyniósł ze 

sobą wiek XIX i idee Johna Ruskina oraz Williama Morrisa, autorka akcentuje w 

dalszej kolejności - przede wszystkim recepcję XX-wiecznych modernistycznych 
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wzorów europejskich, które odegrały kluczową rolę w ukształtowaniu się wzornictwa 

krajów północnych, w tym Finlandii. 

Wzorców – które m.in. dzięki zastosowaniu miejscowych, naturalnych materiałów 

– takich jak granit, metal, drewno, glina, skóra i futra – zaczęły wyróżniać (w sensie: 

odróżniać) wyroby skandynawskie od powstałych w innych krajach europejskich. A na 

potwierdzenie tych tez, autorka przywołuje najnowszą literaturę, w tym publikację 

Emmy Hexeus, Northen Delights: Scandinavian Homes, Interiors and Design, wydaną 

w 2013 roku. 

Z racji na wielowiekową (naprzemiennie) okupację historycznych terytoriów 

fińskich, mgr Anna Wiśnicka nie zapomina, o wpływach szwedzkich i rosyjskich, jakie 

na przestrzeni wieków (do wieku XX) miały wpływ na sztukę i kulturę fińską. 

Akcentuje również, niezmiernie istotny wpływ religii na kształtowaniu fińskiego gustu 

estetycznego, a szczególnie luteranizmu, który do dzisiaj w strukturach Ewangelicko-

Luterańskiego Kościoła Finlandii skupia ponad 86 procent mieszkańców tego kraju. 

Rozdział III. dysertacji dał więc solidne tło, dla 22-stronicowego, obszernego 

kolejnego - Rozdziału IV. Conceptual framework and theoretical background (Siatka 

pojęciowa i wprowadzenie teoretyczne), który osobiście doprecyzowałbym o nazwisko 

artysty, albowiem w podanym zapisie, tytuł sugeruje rozważania ogólne - a nie 

dotyczące bohatera dysertacji. 

W rozdziale tym autorka pokazała sylwetkę Simo Heikkilä – jako twórcy, 

nauczyciela i teoretyka – ukazując jego indywidualną postawę, prowadzącą do 

ukształtowania się (o czym przekonamy się w kolejnych rozdziałach dysertacji), 

indywidualnego stylu Simo Heikkilä w zakresie projektowania i designu – osadzonego 

głęboko na tradycji europejskiego modernizmu (pokazanej już w Rozdziale III.), 

połączonego z jego indywidualnym spojrzenie (a raczej powiedzieć powinniśmy) – 

wyeksponowaniem lub wykorzystaniem – fińskiego charakteru tych projektów. 

Jako artysta i wykładowca akademicki, Simo Heikkilä odwołuje się przede 

wszystkim do tradycji projektowych i osiągnięć architektonicznych i designerskich 

holenderskiej grupy De Stijl, która silnie oddziałała na niemiecki Bauhaus oraz styl 

międzynarodowy w architekturze i wzornictwie. 
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Ale - w swojej filozofii sztuki, co słusznie akcentuje doktorantka, twórca odnosi się 

do wielowiekowego, ugruntowanego w tradycji fińskiej stosunku (w sensie – szacunku) 

do rodzimych materiałów, technik i naturalnego piękna historycznych fińskich 

wyrobów (s. 59). Artysta, warto to podnieść, podczas zajęć uniwersyteckich i pracy ze 

studentami nad ich projektami, podkreśla - że nowoczesny projekt jest tylko wówczas 

dobry – jeśli będzie – długotrwały (tzn. długo aktualny). Powinien więc, wg Heikkilä, 

„unikać chwilowych trendów” i być uniwersalny (s. 59). Ale to, co zdaje się być 

niezwykle ważne w metodzie pracy ze studentami (pomimo, iż jako profesor, uważa iż 

warto by student zaufał nauczycielowi z doświadczeniem praktycznym), to:  metoda i 

środki – jakie prowadzić mają do ciekawego (w sensie – oryginalnego) projektu. Winny 

one być, twierdzi Heikkilä-nauczyciel, wyborem indywidualnym każdego ze 

studiujących. Każdy student, wg Heikkilä, tworzyć powinien według własnej metody, 

albowiem „jeden jest lepszy w tworzeniu szkiców i rysunków – inny w tworzeniu 

modeli w technice 3D” (s. 60). 

Dobrze rozpoznane i obudowane literaturą są – ważne w Rozdziale IV. rozważania 

poświęcone, podkreślanym w akademickiej działalności Heikkilä, zagadnieniom 

dotyczącym: zrównoważonego wzornictwa, eco-designu, regionalizmu (tutaj warto 

zauważyć ważną, wykorzystaną przez doktorantkę publikację autorstwa Vincenta B. 

Canizaro, Architectural Regionalism: Collected Writings on Place, Identity, Modernity 

and Tradition, San Francisco 2012), a także ergonomii i funkcjonalizmowi. 

Poprzez przywołane w tekście rozdziału, ważne dla drugiej (powojennej) generacji 

racjonalistów (w sensie: modernizmu powojennego), nazwiska wielu twórców 

skandynawskich, w tym m.in. Jørna Utzona (s. 66), duńskiego architekta i twórcy 

Sydney Opera Hous (od 1946 r. ucznia fińskiego architekta modernisty Hugo Alvara 

Henrika Aalto), doktorantka daje wyraz ugruntowanego rozeznania w panoramie 

prądów powojennej architektury i wzornictwa w szerszej – niż europejskiej 

perspektywie. Wskazuje także na wzorce (i realizacje) za wielką wodą - odnosząc się aż 

do postmodernizmu i neomodernizmu w Stanach Zjednoczonych, m.in. na bazie takich 

nowych opracowań, jak wydana w 2010 roku publikacja: Jona T. Langa i Waltera 

Moleskiego, Functionalism Revisited: Architectural Theory and Practice and the 

Behavioural Sciences, czy też dzieła Denise’a Scotta Browna, The Redefinition of 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rn_Utzon
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Functionalism [in:] Robert Venturi, Denise Scott Brown [ed.], Architecture as Signs 

and Systems for a Mannerist Time, Cambridge 2004. 

Do przedstawienia i analizy dzieł (tak na poziomie projektowym, jak i faktycznie 

zrealizowanych przedsięwzięć fińskiego artysty), doktorantka przechodzi w Rozdziale 

V. Retail Space Design (Projekty Wnętrz Komercyjnych). Ten, liczący 16 stron 

rozdział, daje szeroką panoramę prezentującą kształtowanie się na przestrzeni dziejów, 

wszelkich odmian wnętrz komercyjnych - ze szczególnym akcentem położonym na 

przestrzenie sklepowe i ich charakter. 

To właśnie „charakter” wnętrz sklepowych, które łączą w sobie zarówno 

architekturą wnętrz, sztukę – w sensie dekoracji oraz wzornictwo, stają się szczególnym 

wyzwaniem dla architektów, którzy do wymienionych elementów koniecznych 

sklepowego wnętrza, muszą „dopisać” jeszcze uwarunkowania rynkowe – a więc w 

ostateczności uwzględniać i przewidywać (podczas projektowania) konieczność 

sukcesu finansowego miejsca, w którym podany zostanie klientowi konkretny produkt. 

To zadania niełatwe. I oto, na początku  kariery zawodowej fińskiego projektanta – 

zdarzyły się (jako jedne z pierwszych) zamówienia zaprojektowania przestrzeni wnętrz 

sklepowych dla lidera (ciągle nim pozostającego współcześnie) fińskiego przemysłu 

tekstylnego – Marimekko. 

Projekty te, wykonane w latach 1967-1983, jak też dwa inne (zaprezentowane przez 

doktorantkę) w R. V.; tj. projekt wnętrz dla handlującej materiałami biurowymi firmy 

Wolff (notowanej na giełdzie i mającej swoje oddziały w Szwecji, Norwegii, Danii i 

Estonii) – z 1975 roku oraz - projekt wnętrza dla księgarni SN Kirjat w mieście Vaasa, z 

roku 1983 – wprowadziły Heikkilä na szerokie wody realizacji spektakularnych – bo 

służących ogółowi fińskiej społeczności. 

Szkoda tylko, że w T. II. dysertacji nie odnajdujemy śladu dokumentacji (ani 

projektowej, ani fotograficznej) realizacji wykonanej dla firmy Wulff. Owszem, autorka 

przekonująco opisuje, charakterystyczne dla tych projektów cechy, takie jak: 

artystyczna spójność, minimalizm oraz przywiązywanie przez projektanta uwagi do 

użytych materiałów. Niemniej jednak, ten – jak i kolejne rozdziały (w miarę 

poznawania coraz szerszej palety osiągnięć architekta-projektanta, wzbudzały u umie – 

w warstwie ikonograficznej – niedosyt (o czym za chwilę). 



7 

 

 

W równie obszernym – bo 18-stronicowym Rozdziale VI. Office Space Design 

(Projekty Wnętrz Biurowych), doktorantka analizuje najważniejszych dokonania 

Heikkilä w obszarze projektowania  właśnie tychże wnętrz. To kolejna – mini 

monografia, w której (w pierwszej części rozdziału) znalazł się (jak w rozdziałach 

poprzednich) – potraktowany w perspektywie historycznej, opis kształtowania się 

różnych typów przestrzeni biurowych (Podrozdziały 6.1 – 6.3). Drugą jego część 

(Podrozdziały 6.4- 6.9), stanowi prezentacja i analizie siedmiu – ważnych w karierze 

fińskiego artysty-architekta, wnętrz zrealizowanych – których zleceniodawcami były 

takie korporacje jak: Nokia, Alfrom, Design Forum Finland czy Suomen PT. 

W tym momencie powracam, do wspomnianego już wcześniej T. II. dysertacji – 

zawierającego część dokumentacyjno-fotograficzną – w której zamieszczone zostały 

reprodukcje rysunków, projektów oraz rzutów technicznych dla poszczególnych 

realizacji fińskiego twórcy. Są one niezmiernie ważne z punktu widzenia technicznego 

– zwłaszcza dla przygotowanego do odbioru, tak specjalistycznego materiału – 

architekta lub projektanta. Sam osobiście – „czytałem je” (w sensie technicznym) z 

przyjemnością – ale nie jako historyk sztuki, lecz przygotowany w tej materii w klasie 

projektowania architektonicznego – dyplomowany technik budowlany. 

Jako odbiorca – historyk sztuki, w tej części pracy (tak jak w R. V., gdzie na 27 

ilustracji, tylko 3 z nich są fotografiami z wnętrz ekspozycyjnych), odczuwam brak 

żywych obrazów z wnętrz owych zrealizowanych projektów. Dopełniłyby one i mocniej 

wyeksponowały zarówno walory praktyczne – takie jak chociażby: klarowność 

przestrzeni otwartej; czy też aspekty estetyczne projektów. 

Nie tylko forma, ale również kolor jest ważnym elementem w aranżacjach 

przestrzennych, które wyszły z pracowni projektowej Heikkilä. Ponadto, na 17 

ilustrujących Rozdział VI. reprodukowanych rysunków-projektów, przynajmniej dwa z 

nich (s. 41 i 43) są prawie nieczytelne – i nie podnoszą walorów ani estetycznych ani 

merytorycznych pracy. Podobnie zresztą wygląda materiał ilustracyjny do Rozdziału 

VII. Exhibition Architecture and Design (Projektowanie Wystaw Muzealnych), gdzie 

pośród 29 ilustracji, tylko dwie są fotografiami (s. 54 i 76) – przybliżającymi konkretne 

dzieła lub elementy aranżacji wnętrz – dzisiaj eksponowane m.in. w Alvar Aalto 

Muzeum). Być może, lepszym dla klarowności i czytelności prezentowanych projektów 
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Simo Heikkilä (w Rozdziałach V-VII), byłaby bardziej restrykcyjna ich selekcja – na 

rzecz reprodukcji o większych rozmiarach – chociaż oczywiście rozumiem zamysł 

autorki, która cały materiał ilustracyjny – tak prace projektowe jak i zdjęcia - 

„zamknęła” w skonstruowanym przez siebie schemacie karty katalogowej, z 

podstawowymi informacjami dotyczącymi każdego projektu. 

Sytuacja ta zmienia się radykalnie na korzyść, w kolejnych rozdziałach 

recenzowanego tekstu (R. VIII-X). W tej części rozprawy, poprzez konkretne elementy 

wyposażenia wnętrz, przedmioty oraz prace z zakresu grafiki, wchodzimy w bardziej 

intymny kontakt z artystą-projektantem, namacalnie doświadczając indywidualności i 

niepowtarzalności dzieł-produktów, przez niego zaprojektowanych. A pomaga nam w 

tym – tym razem, zaprezentowana w szerokim wyborze – satysfakcjonująca odbiorcę, 

gama materiału dokumentacyjno-fotograficznego, zamieszczonego w T. II. 

W tej drugiej części rozprawy pojawia się nowa twarz artysty-projektanta. W 

pracach z zakresu meblarstwa odkrywamy bowiem rzeczywiste odpowiedzi na pytania 

(a właściwie pytanie zasadnicze), postawione na wstępie recenzji: „w czym” i „czym” 

wyraża się styl Simo Heikkilä? 

Fiński artysta, pomimo bardzo interesujących i niezwykle wysublimowanych 

(poprzez redukcję do minimum warstwy dekoracyjnej swoich dzieł na rzecz ich 

użyteczności i wygody) - które doktorantka pokazała w dwóch kolejnych rozdziałach 

(poświęconym innym wyrobom oraz plakatowi) – dla mówiącego te słowa – jest przede 

wszystkim „mistrzem krzesła”. 

Niezależnie od tego, czy jego projekty są zaledwie eksperymentami i prototypami, 

czy też dziełami-meblami - które weszły do masowej produkcji (i te - autorstwa mistrza, 

jak i te - stworzone we współpracy z innymi projektantami), posiadają indywidualny 

(charakterystyczny dla architekta rys) - silnie jednak osadzony w tradycjach Północy 

Europy. 

Na ów „rys” składają się przynajmniej 3 elementy: 1. częste wykorzystywanie 

przez architekta dawnych – niejednokrotnie zapomnianych już technik rzemieślniczych 

(w zasadzie najprostszych – a przez to nad wyraz autentycznych); 2. wykorzystywanie 

naturalnych materiałów – jak drewno (w tym także materiałów z recyklingu), skóra, 

metal – ale także materiałów nowoczesnych – jak plastik, oraz: 3. dogłębna znajomość 
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ergonomii – w odniesieniu do sylwetki ludzkiej, oraz dbałość o funkcjonalność 

produktów. 

Trudno więc się dziwić (z racji za całe spektrum form i liczbę dzieł), że R. VIII. 

pracy liczy 36 stron, a materiał ilustracyjny aż 111 przykładów – ilustrujących 

wszystkie etapy powstawania kilkudziesięciu najbardziej charakterystycznych dla 

architekta (i jego zespołu) obiektów z zakresu meblarstwa. 

Nie sposób, rzecz jasna, w tej kilkunastostronicowej recenzji (bo musiałaby być 

ona kilkudziesięciostronicowa) odnieść się do wszystkich projektów fińskiego artysty. 

Chcę jedynie zwrócić uwagę (zatrzymując się zaledwie przy jednej z realizacji), na 

umiejętność fachowego spojrzenia przez autorkę tekstu na dzieła bohatera swojej pracy, 

poprzez pryzmat wcześniejszych doświadczeń i osiągnięć w sztuce europejskiego 

modernizmu i jednocześnie mocnego osadzenia architekta w kulturze i tradycji 

rodzimego kraju. 

Doskonałym przykładem jest tak zwane „niewidoczne krzesło” projektu Heikkilä, 

które w swojej formie (jak i kolorystyce – poprzez zastosowanie trzech podstawowych 

kolorów: żółtego, błękitu i czerwieni) odnosi się wprost do doświadczeń holenderskiego 

de Stijl i słynnego Czerwono-Błękitnego Krzesła projektu Thomasa Rietvelda (il. T. II, 

s. 87-92). 

Dzieło fińskiego projektanta – ma jednak swój indywidualny rys (niezależnie od 

inspiracji): konstrukcja (rama krzesła) wykonana zostało z toczonego drewna 

wykończonego metalowymi stożkowymi zakończonymi. Drewniane partie ramy 

pomalowane zostały w kolorze: czerwonym, żółtym i niebieskim, zaś siedzisko z 

oparciem zostało wykonane z przezroczystego, giętego plastiku. 

Krzesło to, pokazane na wystawie w modernistycznym budynku mediolańskiego 

Triennale di Milano w 1985 roku, zostało uznane (szczególnie przez włoskiego 

odbiorcę), jako dzieło łączące w sobie prostotę i funkcjonalność z nowoczesnością i 

wysublimowanym gustem. 

„Przezroczyste krzesło” jest dowodem na to (potwierdzonym również w innych 

realizacjach), że fiński projektant doskonale pożenił ze sobą inspiracji pochodzące ze 

światowego designu z lokalną (fińską) tradycją rzemiosła. 
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Ową tradycję – zarówno w odniesieniu do materiałów, jak też form – w 

mistrzowski (i charakterystyczny właśnie dla siebie sposób) Simo Heikkilä – zawarł i 

wyeksponował, w doprowadzonych często w swoich formach do granic minimalizmu, 

takich obiektach jak: noże, sztućce, naczynia do gotowania, zastawy stołowe, bazowe 

wyposażenie kuchni, oświetlenia, tekstylia, ubrania i biżuteria, które autorka omówiła w 

oddzielnym R. IX. Design of Small Items (Projekty Drobne). 

Fiński artysta w projektowaniu tych przedmiotów, sięga głęboko do rzemiosła 

Północy Europy – i zajmuje się tymi przedmiotami codziennego użytku, które na 

przestrzeni dziejów stanowiły niezbędne wyposażenie prostych domostw. Są to 

chociażby noże Samów czy drewniane miski kuksa. Wydobywa (w sensie – 

wykorzystuje) do maksimum walory praktyczne – ale w równej mierze – właściwości 

dekoracyjne (w końcu w ramach ograniczonych w gamie) - lokalnych materiałów, które 

przemyślnie wykorzystane  – jak chociażby abażury lamp (wykonane z osiki), w 

zetknięciu ze sztucznym światłem dają niepowtarzalne efekty, stanowiąc często 

(pomimo prostoty zastosowanych materiałów) – „bogate” akcenty w minimalistycznych 

wnętrzach. 

Przywiązanie do detalu, charakterystyczny minimalizm oraz odważne użycie 

kolorów, odnajdujemy w ostatniej mini-monografii, zamykającej cały dorobek twórczy 

fińskiego projektanta - w R. X. Poster Design (Projekty Plakatów). 

Z obowiązku recenzenta dodam tylko, że zarówno R. IX. jak i X., tak jak rozdziały 

je poprzedzające, zawierają odniesienia do historycznych uwarunkowań i procesów 

kształtowania się estetyki i form w obszarze tych wielu grup przedmiotów, które leżą w 

polu zainteresowań bohatera rozprawy. A jej autorka, mgr Anna Wiśnicka, w 

odpowiedni sposób dla rangi tych przedmiotów, ich opis i analizę podparła niezbędną 

fachową literaturą. 

Niezmiernie cenne, dla mnie osobiście, są ilustracje zamieszczone w T.II. w 

„dziale” Miscellaneous (s. 216-234). Zarówno dokumentacja przedstawiająca szkice 

ilustrujące procesy koncepcyjne i techniczne „rozrysowania”, jak też fotografie fińskiej 

przyrody i sceny z życia wiejskiego i codziennej pracy fińskich rolników (przeniesione 

do szkicowników), ilustrują sedno idei wszystkich projektów (szczególnie z zakresu 

meblarstwa) wykonanych przez Simo Heikkilä. 
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Właściwie, na postawione na początku mojej recenzji pytanie – „czym?” (na tle 

minimalistycznego w swoim charakterze ogólnym – designu skandynawskiego) 

wyróżnia się styl Simo Heikkilä – odpowiada zestawienie przez doktorantkę kilku 

ilustracji na s. 217. 

Na pięciu, czarno-białych fotografiach (prawdopodobnie z lat 70. lub 80. XX 

wieku) zostały zatrzymane w kadrze: fot. 1. Nakładanie przez dwóch rolników (celem 

wysuszenia na siano) skoszonej trawy na drewniane szkielety skonstruowane z 

pionowego trzonu z zaostrzonymi końcami i cieńszymi (również zaostrzonymi na 

końcach) wmontowanymi w nie poprzeczkami  - z surowego, okorowanego drewna – w 

swojej konstrukcji – przypominające szkielety bezigielnych drzew; fot. 2. Przedstawia 

moment zabawy wiejskich dzieci elementami tych drewnianych „suszarek”; oraz trzy 

fotografie „suszarek” opartych o drewnianą szopę. 

To punkt wyjścia – dla mnie kluczowego „klasycznego” dzieła Simo Heikkilä, 

które otrzymało swój ostateczny kształt w postaci „przezroczystego fotela” – Aimo 

armchair, wykonanego w 1985 roku . 

Oczywiście, chcę wyraźnie podkreślić, iż jasny obraz, jak nazywa to doktorantka 

„prawdomówności” w całej twórczości projektowej Simo Heikkilä, zakodowany jest w 

jego różnych kształtach i koncepcjach mebli – obejmujących bardzo szerokie spektrum 

form, materiałów, technik i pomysłów, zawsze jednak uwzględniających ludzkie 

potrzeby (wyrażane przede wszystkim kwestiami ergonomii) i uwzględniającymi 

kontekst społeczny. 

Jako uczeń Yrjö Kukkapuro, Heikkilä przeszedł drogę – od fascynacji 

osiągnięciami Bauhausu; poznał humanistyczne podejście do organicznych kształtów w 

dziełach Alvar Aalto i koncepcje amerykańskich projektantów (słusznie 

przywoływanych przez autorkę pracy), takich jak Ray i Charles Eames – których dzieła, 

dzięki wykorzystaniu innowacyjnej w tamtych czasach technologii giętej sklejki – tj. w 

latach 40. XX wieku), stały się ikonami amerykańskiego designu. Zresztą, ci 

projektanci podnieśli do rangi ikony również inne projekty, z wykorzystaniem 

aluminium, m.in. w linii krzeseł (Aluminium Chair), krzeseł biurowych (Aluminium 

Office Chair) i foteli (Aluminium Group Armchair), których charakterystycznym 

elementem konstrukcyjnym jest rama wykonana właśnie z aluminium. 

http://www.atakdesign.pl/pl/p/Aluminium-Group-EA-108/390
http://www.atakdesign.pl/pl/p/Krzeslo-Aluminium-EA-117/509
http://www.atakdesign.pl/pl/p/Krzeslo-Aluminium-EA-117/509
http://www.atakdesign.pl/pl/p/Aluminium-Group-EA-124-Fotel/391
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Ich doświadczenia, odnajdujemy w takich seriach dzieł Simo Heikkilä jak: Adam 

chair i Adam bar stool, Profil chair, czy serii Flok chair. Nie sposób nie wspomnieć, o 

rewelacyjnym projekcie artysty z 1968 roku, wykonanym we współpracy z Yrjö 

Wiherheimo – Perforated iron armchair (fot. T. II. s. 78). 

Poza tym ostatnim, projekty krzeseł i siedzisk fińskiego artysty, znalazły 

zastosowanie – co autorka również pokazuje w swojej dysertacji, w 

postmodernistycznych wnętrzach biurowych. Wnętrzach, gdzie wyposażenie – a więc 

przede wszystko krzesło-siedzisko, jest symbolem współczesnego stylu życia – 

albowiem w pozycji siedzącej spędzamy większość czasu w miejscach pracy. 

Ale, nie tylko pozycja siedząca – leży w zainteresowaniach fińskiego projektanta. 

Nie sposób przywołać tutaj, równie interesująco przez autorkę pokazanych w treści 

pracy, projektów uwzględniających pozycję leżącą – poprzez realizację leżaków-foteli-

szezlongów, w których architekt poprzez nowoczesną formę nawiązywał do 

europejskiej tradycji i dziedzictwa historycznego (by tylko przywołać  XIX-wieczne 

wzory Récamiers et chaises longues) i neoklasycznego stylem francuskiego imperium. 

Wood longue chair Divaani  (1995-2011) Simo Heikkilä, to właściwie nie mebel – 

ale wyrafinowane dzieło sztuki – dzięki swojej niezwykle szlachetnej linii jak i użytym 

materiałom takim jak: drewno, stal i sklejka używana do wnętrz samolotowych. 

Dotyczy to linii kilku innych leżaków-szezlongów z tej serii, z wykorzystaniem 

tekstyliów (fot. T. II. s. 136), czy też wykonanych tylko ze stali (fot. T. II., s. 137). Ten 

ostatni przykład – zdaje się być dziełem szczytowym w tej serii - z dwóch powodów: 1 

ze względu na swoją ergonomiczność (humanoidalny kształt) jak 2. syntezę formy. 

To symbol, obok Palus Feni Articus armcher – stylu Simon Heikkilä. 

 

Uwagi końcowe 

Lekturę rozbudowanego, i jasno - w swojej narracji - przeprowadzonego wywodu 

naukowego, opartego na solidnej bazie źródłowej, w podanej przez doktorantkę formie, 

zakłóca kilka zaniechań i niedopracowań natury redakcyjno-technicznej. 

Dla większej klarowności w układzie tekstu, we Wstępie (Introduction) autorka 

mogła dokonać jednocześnie opisu stanu badań, tym bardziej, iż Bibliografii 

(References) doktorantka poświęciła oddzielny Rozdział XI. – w którym 
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zaprezentowała źródła i publikacje, w tym odnoszące się do dokumentacji graficznej, a 

także do stron internetowych (tutaj brak dat pobrania) i audycji radiowych. 

Swoją drogą (niekwalifikowana jako rozdział) Bibliografia, powinna być 

umiejscowiona na końcu dysertacji i poprzedzona Zakończeniem (Conclusion) – które 

w recenzowanym tekście znajduje się pomiędzy: R. XI. References a (nie 

numerowanym) Appendix – Bibliography on Simon Heikkilä (która to bibliografia 

odnosząca się do artysty, niepotrzebnie jest wydzielona ze spisu literatury). Również 

Summary (polish version), winno znaleźć się tuż po tekście zasadniczym – tj. przed 

bibliografią. 

Dotkliwie odczuwa się brak numeracji ilustracji w T. II. i odwołań do nich w T. I). 

Brakuje również spisu ilustracji, a co za tym idzie, informacji o źródłach ich 

pochodzenia i ich autorstwie. Wiele reprodukcji, szczególnie dzieł z zakresu meblarstwa 

oraz „drobnych projektów”, pochodzi ze stron internetowych – i adresy tych stron oraz 

daty pobrania (dla wersji przedpublikacyjnej) – należy bezwzględnie podać. Do 

przyszłej publikacji, najlepszym rozwiązaniem byłyby autorskie zdjęcia wykonane 

przez doktorantkę lub udostępnione bezpośrednio przez projektanta. 

W T. I. mało uzasadnione jest także „szatkowanie” treści poszczególnych 

rozdziałów na akapity oddzielone od siebie podwojoną interlinią. Lepiej byłoby 

zastosować klasyczną formułę układu tekstu, wg normatywnych zasad redakcyjnych, z 

tzw. akapitami wciętymi.  

 

Wnioski 

W podjętej przez doktorantkę, próbie nakreślenia panoramy dokonań artystycznych 

profesora Simo Heikkilä w dziedzinie architektury i designu - zilustrowanej 

kompletnym katalogiem jego projektów oraz realizacji, mgr Anna Wiśnicka wykazała 

się bardzo dobrym opanowaniem warsztatu historyka sztuki –  badacza archiwisty i 

dokumentalisty, a jednocześnie humanistki wrażliwej na rozumienie artystycznych 

aspektów dzieł, które wyszły z pracowni projektowej fińskiego twórcy. 

Przy kompletowaniu materiałów źródłowych i dokumentacyjnych, a następnie w 

czasie redakcji tekstu, autorka wykorzystała metody badawcze stosowane w historii 

sztuki, ale także sięgnęła po narzędzia z innych dyscyplin, takich jak: architektura i 
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projektowanie - dzięki czemu recenzowany tekst nabrał charakteru rozprawy 

interdyscyplinarnej. 

Niezmiernie cennym materiałem okazała tzw. oral history, dzięki której 

doktorantka głębiej mogła spojrzeć na setki projektów, szkiców i ostatecznie finalnych 

dzieł artysty. 

Powstało więc opracowanie naukowe ważne w obszarze badań nad fińskim 

designem i architekturą wnętrz z II połowy XX wieku, wyświetlające tę niezwykle 

ciekawą, dla fińskiej jaki i europejskiej sztuki projektowania – sylwetkę. I chociaż 

autorka zaznacza, iż jej tekst nie wyczerpuje „potencjału tkwiącego w możliwościach 

badawczych dokonań Simo Heikkilä”, to – jak się wydanie, recenzowane opracowanie 

będzie z całą pewnością studium bazowym, do którego odnosić się będą przyszli 

badacze zajmujący się zagadnieniami fińskiej sztuki projektowania II połowy XX 

wieku.  

Wskazane w treści recenzji sugestie i uwagi, traktuję jako uzupełniające raczej niż 

krytyczne. Nie wpływają one na pozytywną ocenę całej rozprawy. Mogą jednak 

stanowić mapę tropów, które warto by ewentualnie wziąć pod uwagę przy 

przygotowywaniu tekstu do publikacji w formie książkowej. 

Stwierdzam, że przedstawiony do recenzji tekst mgr Anny Wiśnickiej, pt. Simo 

Heikkilä – designer’s life and work, napisany pod opieką naukową dr. hab. Agnieszki 

Bender, prof. UKSW, spełnia wszystkie warunki określone w Ustawie o stopniach i 

tytułach naukowych z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595) oraz jej 

uzupełnieniach z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 128). 

W związku z tym wnioskuję, o przyjęcie przez Radę Wydziału Nauk 

Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

przedstawionej pracy jako rozprawy doktorskiej i dopuszczenie autorki do jej 

publicznej obrony. 

 

Jan Wiktor Sienkiewicz 


