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Kolekcja produktów, które pomogą ci wprowadzić 
wyrazisty akcent do twojego pierwszego domu.  
We współpracy ze światowej sławy twórcą  
Virgilem Ablohem, zmieniamy przedmioty 
codziennego użytku w ikony designu.

Wyróżnij się dzięki kolekcji MARKERAD,  
która trafi do sprzedaży w listopadzie 2019 r.



W ciągu ostatnich 10 lat Virgil Abloh stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych projektantów  
na świecie – i wizjonerem w branży mody. Jest multidyscyplinarnym twórcą, który równie dobrze czuje się 
za konsolą didżejską, jak i w studio projektowym, a historia jego współpracy z największymi światowymi 
markami jest imponująca. Swoje prace wykorzystuje do badania wzajemnych zależności między współczesną 
kulturą wizualną a światem designu, łącząc odniesienia do sztuki wysokiej z dziedzictwem mody ulicznej. PH165758

„ Chciałbym, aby każdy 
przedmiot z kolekcji 
wzbudzał w ludziach 
poczucie dumy oraz 
by świetny design był 
głównym powodem, 
żeby je posiadać”. 
 
- Virgil Abloh



Virgil wraz z Henrikiem Mostem,  
kierownikiem artystycznym IKEA, 
przeprowadzili szeroko zakrojone badania  
na temat życia młodych dorosłych,  
aby zrozumieć ich potrzeby, w momencie  
kiedy pierwszy raz wyprowadzają się  
z domu i przenoszą „na swoje”.

Następnie podczas serii warsztatów  
w centrum projektowym IKEA w Älmhult 
w Szwecji pracowali nad przygotowaniem 
szkiców i prototypów, fizycznie formując 
produkty w sklepie z wzorami.

Łącząc nasze dwa podejścia do projektowania, 
wzajemnie się motywowaliśmy, by myśleć 
w nowy, innowacyjny sposób – w efekcie 
powstała kolekcja, która umożliwi młodym 
ludziom urządzenie pierwszego domu tak, 
żeby był on odbiciem ich osobowości.„P

RO
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PH165892

Kolekcja jako bazę wykorzystuje klasyczne minimalistyczne projekty i do nich dodaje  
odniesienia artystyczne i elementy dekonstrukcyjne, typowe dla twórczości Virgila.  
Jego ikoniczne cudzysłowy można odnaleźć w całej kolekcji MARKERAD – służą wprowadzeniu  
elementu ironicznego oraz odrobiny humoru do przedmiotów codziennego użytku.

„EFEKT”

„ Millenialsi oczekują,  
że projektant zadba  
o funkcjonalność, która 
stanowi podstawowy 
element produktu,  
ale chcą również,  
aby stworzył wartość 
dodaną, swoistą 
emocjonalną więź  
z produktem”. 
 
- Henrik Most 
kierownik artystyczny IKEA



#MARKERAD#IKEAxVirgil



MARKERAD krzesło 499,-

804.339.00

„ Chodzi o wysunięcie na pierwszy plan anonimowych codziennych  
ikon, z których korzystamy niemal bez zauważania. Kiedy do jednej  
z nóg zwykłego krzesła dodamy ogranicznik drzwi, stworzymy  
coś nieoczekiwanego – element zakłócający”.

                                                                                                                  - Virgil Abloh

PH165894
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“It’s about elevating the anonymous, 
everyday icons that we use without 
noticing. When we put a
doorstop on one of the legs of an ordinary 
chair we create something unexpected – an 
interruption.”

MARKERAD zestaw narzędzi, 17 elementów 49,99

104.339.32

PH165747

PH165748



MARKERAD pokrycie leżanki 400,-

604.339.01  

MARKERAD rama leżanki 799,-

404.339.02

MARKERAD poszewka 39,99

404.438.83

„Marzenia spełniają się, kiedy nie śpisz”.                                                                                              
                                                         - Virgil Abloh

PH165902
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MARKERAD stół 1299,-

204.339.03

Ten stół stanowi nową odsłonę skandynawskiego modernizmu z lat 50. XX wieku,  
a jego konstrukcja i materiały sprawiają, że całość jest lekka i łatwa w montażu.  
Każdą nogę można zamocować na swoim miejscu jednym ruchem dzięki zastosowaniu  
kołka klinowego, bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

PH165901



PH165740
PH165741



MARKERAD komplet pościeli 99,99

504.547.91

Cała bawełna, którą wykorzystujemy w produktach IKEA, 
pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł – co oznacza,  
że albo pochodzi z recyklingu, albo podczas jej uprawy  
zużywa się mniej wody, nawozów sztucznych i pestycydów.



PH165739



MARKERAD dywan z krótkim włosiem 299,-

S90×D200 cm. Biały/czarny 004.347.53

„ Paragon sam w sobie jest znakiem towarowym, który został przekształcony w swoiste dzieło  
sztuki. Myślę, że ten dywan równie dobrze będzie wyglądał rozłożony na podłodze lub zawieszony 
na ścianie – w obu przypadkach podkreśla historię, której ucieleśnieniem jest IKEA”.

                                                                                                                                                                                - Virgil Abloh



PH165754PH165775



“It’s about elevating the anonymous, 
everyday icons that we use without 
noticing. When we put a
doorstop on one of the legs of an ordinary 
chair we create something unexpected – an 
interruption.”

MARKERAD dywan z długim włosiem 599,-

S133×D195 cm. Zielony 504.339.49„W moich projektach zawsze obecne jest podstawowe przesłanie. Odrobina ironii i pierwiastek ludzki”. - Virgil Abloh



PH165774



MARKERAD lustro 699,-

404.339.16

Płaska, jednolita powierzchnia tego lustra jest 
przełamana pęknięciem w lewym górnym rogu 
– tworzy ono element wizualnie zniekształcający, 
podważając oczywistą funkcję produktu.



PH165755



MARKERAD witryna 799,-

904.339.09

Przechowywanie może odzwierciedlać to, kim jesteś, a nie tylko  
służyć do chowania drobiazgów. Użyj witryny, aby wyselekcjonować  
i wyeksponować przedmioty, które kochasz.

PH165893



PH165753



MARKERAD zegar ścienny 99,99

004.339.56

PH165736

Ten zegar został stworzony 
spontanicznie podczas 
jednego z warsztatów 
projektowych zespołu,  
a inspiracją był wydrukowany 
w 3D prototyp produktu, 
który miał znaleźć się  
w przyszłej kolekcji IKEA.



PH165735



MARKERAD średnia torba 49,99

104.558.20

MARKERAD duża torba 69,99

304.339.26

Dodając znaki cudzysłowu do słów, Virgil wyjmuje je z kontekstu i rzuca 
odbiorcy ironiczne wyzwanie. Dlaczego torba nie może być dziełem sztuki?



PH165738



MARKERAD grafika  
podświetlana USB 299,-

704.339.05

Podświetlana Mona Lisa  
to hołd złożony przez Virgila 
kultowemu obrazowi Leonarda 
da Vinci, zacierający granicę 
między funkcjonalnością  
a sztuką.



PH165743
PH165742



Co w pracy Virgila i w jego wartościach zrobiło na tobie największe wrażenie?
Virgil umieszcza nowoczesny design we współczesnym kontekście. Byłoby nudno, gdyby po prostu 
powielał nowoczesny design, ale on czerpie z historii i tradycji oraz interpretuje ją na swój unikalny 
sposób, tworząc projekty, które bardzo odwołują się do naszych czasów.

W jaki sposób Virgil wpasowuje się w działalność IKEA prowadzoną  
na światową skalę? 
Chociaż IKEA jest firmą o globalnym zasięgu, nie ograniczamy się do określonego sposobu pracy  
i współpracy wyłącznie z wybranymi projektantami. Cenimy różnorodność! Naszym zdaniem Virgil 
reprezentuje twórczość ponad granicami estetyki, ponieważ nie ogranicza się jedynie do projekto-
wania mody. Jest to interesujące dla IKEA, ponieważ widzimy, że nasi obecni klienci, jak również ci, 
których chcemy przyciągnąć, oczekują kolekcji zawierających treści eksperymentalne, łączące różne 
obszary. Myślę, że wiąże się to z tym, jak millenialsi postrzegają rzeczywistość. Nie są zwolennikami  
tradycyjnego podejścia, mówiącego, że nie można łączyć kultury masowej i popkultury z wielką 
modą lub wysokiej klasy designem. Wszystko zbiera się w jednym tyglu. W naszej pracy podczas 
tworzenia kolekcji IKEA staramy się myśleć nieschematycznie i przedstawiać je jako uczciwe  
odzwierciedlenie tego, co obserwujemy we współczesnym świecie.

Co najbardziej cenisz w „laboratorium” IKEA?
W IKEA zawsze wszystko zaczyna się od ludzi. Kiedy przyglądamy się pokoleniu millenialsów,  
widzimy, że odrzucili „normalny” sposób życia. Zamiast wydzielać w mieszkaniu różne przestrzenie, 
na przykład salon, sypialnię czy pokój do pracy, wolą, by wszystko działo się w jednym pomieszczeniu. 
To rekonstruuje oraz kreuje na nowo całą ideę domu. To temat, który chcielibyśmy zgłębić, tworząc 
otwarte narzędzia dla millenialsów do kreowania i współtworzenia własnych domów. Jeśli ocze-
kujesz szacunku ze strony tego pokolenia, nie możesz im po prostu powiedzieć, jak według ciebie  
powinni żyć i mieszkać. Nie tędy droga. To my musimy się z nimi spotkać na ich gruncie.

Henrik, czego oczekujesz po premierze kolekcji w listopadzie?
No cóż, chciałbym żeby kolekcja okazała się sukcesem – w kontekście millenialsów sukcesem będzie,  
gdy ci młodzi ludzie docenią projekty, które stworzyliśmy i będą używać naszych produktów podczas 
urządzania swoich domów. Nie chodzi o szum medialny, ani o to, czy będzie się dużo mówić  
o kolekcjach. Sukces IKEA będzie uzależniony od tego, czy nasze rozwiązania rzeczywiście będą 
miały znaczenie dla młodego pokolenia, czy coś zmienią w ich życiu.  

ROZMOWA Z HENRIKIEM MOISTEM, 
KIEROWNIKIEM ARTYSTYCZNYM W IKEA  

Zdjęcia z wystawy „STILL LOADING”, Tokio, Grudzień 2018Fragmenty wywiadu opublikowanego w System Magazine, Listopad 2017



Co sądzisz o współpracy z IKEA?  
Był to najbardziej rygorystyczny ze wszystkich projektów, jakie stworzyłem do tej pory. W całej karierze  
projektanta możliwość współpracy z absolutnie najlepszymi w swojej branży pojawia się tylko kilka razy.  
Dodatkowo moja koncepcja projektowania współgra z zasadami demokratycznego wzornictwa IKEA, 
z założeniem, że wspaniały design może trafiać do szerokiego kręgu odbiorców.

Działasz tam, gdzie wielka sztuka i wysoka kultura spotykają się z kulturą ulicy. 
Co dzieje się na styku tych kultur i dlaczego uważasz, że to takie interesujące?
Myślę, że z biegiem czasu różne ruchy artystyczne sprawiły, że sztuka nie stanowi już wyłącznie kultury 
zamkniętych (elitarnych) społeczeństw. Istnieje sposób, by sztuka komunikowała się między ludźmi, 
którzy są bardziej z nią obeznani, a tymi, którzy ostatnio się nią zainteresowali.

Co jest dla ciebie najważniejsze w twojej twórczości? 
Najważniejsze w sztuce i projektowaniu jest to, że przedmioty, które tworzę, mają powód do zaistnienia. 
Zaspokojenie potrzeby – czy to artystycznej, czy funkcjonalnej – jest dla mnie wewnętrznym miernikiem  
i powodem, dla którego jestem w stanie zostawić swój podpis na projektowanych przedmiotach.

Jak myślisz, w jaki sposób pokolenie millenialsów może wyrazić swoją osobowość 
w swoich pierwszych domach?
Istotą projektu, nad którym pracujemy, jest duch tego pokolenia. Funkcja jest specyficzna dla każdej 
osoby, ale etos tej kolekcji polega na dodaniu kreatywnego akcentu do anonimowych przedmiotów. 
W ten sam sposób, w jaki możemy zawiesić dzieło sztuki na ścianie, element kreatywny może zaistnieć 
w przedmiotach codziennego użytku, takich jak krzesło, stół lub dywan. To był mój początkowy problem 
do rozwiązania podczas tworzenia tej kolekcji.

Jak opisałbyś swój pierwszy dom?
Mój pierwszy dom był starannie przemyślany i bardzo pusty. Z czasem zdałem sobie sprawę, że urzą-
dzenie przestrzeni w sposób, który daje poczucie prawdziwego domu, bycia „u siebie” ma w sobie  
coś trudnego do zdefiniowania. Nie chodzi tylko o krzesło lub jego formę, funkcjonalność czy coś  
w tym stylu. Chodzi o stworzenie czegoś z charakterem, atmosfery. To jest największym wyzwaniem.

Kiedy zaczynałeś się urządzać po raz pierwszy, skąd zazwyczaj brałeś nowe meble?
Było to połączenie używanych przedmiotów z nowymi produktami konkretnych marek... Poza tym 
zawsze miałem oczy otwarte. Ale to zajmuje dużo czasu i nie jest łatwo znaleźć przedmioty, którymi 
chcesz się otaczać.

ROZMOWA Z VIRGILEM ABLOHEM  
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Przegląd filmów

Film o historii kolekcji Film o produktach

https://youtu.be/SvNbR2Iy_54
https://youtu.be/TlQCaF7exPI
https://youtu.be/SvNbR2Iy_54
https://youtu.be/TlQCaF7exPI


PE739327

MARKERAD witryna 799,-

Barwiona, lakierowana bezbarwnie  
lita sosna i szkło hartowane. Projekt: 
Virgil Abloh. S80×G40, W80 cm. 
904.339.09

PE739305

MARKERAD pokrycie leżanki 400,-

80% bawełna, 20% len. Projekt:  
Virgil Abloh. S80×D200 cm. 604.339.01

PE739320

MARKERAD stół 1299,-

Z miejscem dla 6 osób. Barwiona, 
lakierowana bezbarwnie okleina 
bukowa i lite drewno. Projekt:  
Virgil Abloh. D170×S75, W75 cm. 
204.339.03

PE738866

MARKERAD krzesło 499,-

Barwiony, lakierowany bezbarwnie  
lity buk. Projekt: Virgil Abloh.  
S53×G46, W76 cm. 804.339.00

PE739312

MARKERAD rama leżanki 799,-

Barwiona, lakierowana bezbarwnie  
lita sosna. Projekt: Virgil Abloh. 
S80×D200, W20 cm. Rozmiar  
materaca 80×200 cm.  404.339.02

PE739303

MARKERAD poszewka 39,99

80% bawełna, 20% len. Projekt:  
Virgil Abloh. S40×D65 cm. 404.438.83

PE721298

MARKERAD dywan z długim włosiem 
599,-

100% polipropylen. Projekt: Virgil Abloh. 
S133×D195 cm. Zielony 504.339.49

PE739302

MARKERAD zegar ścienny 99,99

Stal malowana proszkowo, tworzywo 
polistyrenowe i szkło. Projekt:  
Virgil Abloh. Ø42 cm. 004.339.56

PE721294

MARKERAD dywan z krótkim 
włosiem 299,-

100% nylon. Projekt: Virgil Abloh. 
S90×D200 cm. Biały/czarny 004.347.53

PE739332

MARKERAD lustro 699,-

Malowana lita sosna i szkło. Projekt: 
Virgil Abloh. S76×W187 cm. 404.339.16

Produkty



PE738850

MARKERAD średnia torba 49,99

Papier wzmacniany plastikiem. 
Projekt: Virgil Abloh. S44×G17,  
W44 cm. 33 l. 104.558.20

PE738860

MARKERAD duża torba 69,99

Papier wzmacniany plastikiem. 
Projekt: Virgil Abloh. S58×G37,  
W37 cm. 79 l. 304.339.26

PE738855

MARKERAD grafika podświetlana USB 
299,-

KOPPLA ładowarka USB sprzedawana 
osobno. Stal malowana proszkowo  
i malowane tworzywo polistyrenowe. 
Projekt: Virgil Abloh. S53×G7, W77 cm. 
704.339.05

PE739399

MARKERAD komplet pościeli 99,99

100% bawełna. Projekt: Akanksha Deo. 
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Szary 504.547.91

PE739317

MARKERAD zestaw narzędzi,  
17 elementów 49,99

W zestawie: Młotek z oddzielną 
gumową nasadką, klucz nastawny, 
kombinerki, wkrętach z końcówkami 
do wkrętów płaskich, krzyżakowych, 
imbusowych/sześciokątnych i szydło 
płaskie. Projekt: H. Preutz/V. Abloh. 
104.339.32

Produkty

Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują się w bazie zdjęć  
na stronie: http://ikea-pr.k2.pl  
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu  
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)  
 
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres: poczta@small-studio.pl



Kontakt 
Małgorzata Jezierska, Specjalistka ds. PR  
malgorzata.jezierska@ikea.com PH165746
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