
1

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020
PH175244

13 zapachów stworzonych przez IKEA  
i Bena Gorhama

Listopad 2020

OSYNLIG



Zapach może Cię przenieść w różne miejsca. Opuszka węchowa – część mózgu, 
która jest odpowiedzialna za odczuwanie zapachów, jest ściśle powiązana  
z naszymi emocjami. Oznacza to, że dzięki niej jesteśmy w stanie w jednej 
chwili przywołać wspomnienia z miejsc, w których byliśmy oraz ludzi, których 
spotkaliśmy. Jest to również jeden z powodów, dla których czujemy się  
tak dobrze w swoim domu i w domach naszych przyjaciół – kojarzymy je  
z pozytywnymi uczuciami.

Właśnie ta myśl zainspirowała nas do rozpoczęcia współpracy z Benem 
Gorhamem, twórcą luksusowych perfum Byredo i założycielem domu 
mody Byredo. OSYNLIG, po szwedzku „niewidzialna”, to kolekcja 13 świec 
zapachowych. Ma ona za zadanie potęgować przede wszystkim wrażenia  
z przebywania w domu, ale również przywoływać  emocje, które trudno  
wyrazić słowami – od nostalgii za sytuacjami z przeszłości, po marzenia  
o rzeczach, które możemy osiągnąć. 

Kolekcja OSYNLIG sprawia, że luksusowe zapachy oraz koncepcja 
niewidzialnego designu są dostępne dla dużo szerszej grupy odbiorców. 
Pozostaje więc już tylko pytanie – jak pachnie dom?

Jak pachnie dom?
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Stworzone ze wspomnień
Ben Gorham jest założycielem luksusowego domu 
perfumeryjnego Byredo. Wychował się w Toronto  
i Nowym Jorku, ale w młodym wieku powrócił do 
Szwecji – kraju, w którym się urodził, aby rozpocząć 
karierę zawodowego koszykarza i uczęszczać  
do szkoły artystycznej.

W Sztokholmie przypadkowe spotkanie z perfumiarzem 
Pierrem Wulffem wywarło na nim wielkie wrażenie, 
dzięki czemu zaczął interesować się zapachami i ich 
emocjonalnym potencjałem. Ben Gorham nie przeszedł 
żadnego oficjalnego kursu ani nie skończył szkoły 
w kierunku perfumiarstwa, ale jego eksperymenty 
doprowadziły go do stworzenia w 2006 roku Byredo. 
Nazwa powstała od połączenia słów „By Redolence”  
(z ang. przez zapach). Marka stała się znana  
ze stosowania prostych, surowych składników  
i uderzająco minimalistycznego opakowania.  
Ma na koncie współpracę m.in. z domem mody 
Off-White Virgila Abloha, marką Oliver Peoples 
i koszykarzem Russellem Westbrookiem, a jej 
asortyment został rozszerzony o galanterię  
skórzaną i akcesoria.

Ben Gorham w swojej pracy dąży do przekładania 
wspomnień oraz emocji na produkty i doświadczenia. 
Tworząc pierwszy zapach pod marką Byredo również 
kierował się tą zasadą, inspirując się wspomnieniem 
zapachu swojego ojca.

Siła niewidzialnego 
designu
Opracowując 13 zapachów, które składają się na kolekcję 
OSYNLIG, zaprosiliśmy studentów z Royal College of Art, 
aby zbadali potencjał niewidzialnego designu – pogląd, 
że nie tylko wygląd domu wpływa na to, jak się w nim 
czujemy. Wspólnie stworzyliśmy prototypy produktów, 
które wykorzystywały światło, dźwięk i zapach  
do przekształcenia przestrzeni. Miało to duży wpływ  
na ostateczny wygląd kolekcji.
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„Sposób, w jaki pachnie Twój dom, 
przekłada się na Twoje emocje  
i ma ogromny wpływ na to, jak się  
w nim czujesz. Nie chodzi tylko o to,  
aby rzeczy, których używasz, były 
funkcjonalne i praktyczne, bo dom  
to miejsce, w którym spotykasz się  
z rodziną, przyjaciółmi oraz tworzysz 
wspomnienia.”
Ben Gorham
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Starannie dobrane, wysokiej 
jakości surowce są kluczem 
do stworzenia zapachu 
zapadającego głęboko  
w pamięć. Każde z naczyń  
jest szkliwione dwoma 
kolorami wybranymi przez 
Bena, które reprezentują 
użyte w świecy składniki.

Dzięki naszym szeroko 
zakrojonym badaniom  
i wizytom domowym  
na całym świecie, wiemy  
jak ważny może być zapach 
pod kątem naszego nastroju  
i komfortu. Z sondaży wynika, 
że zapach jest tym wrażeniem, 
które najbardziej kojarzy się  
nam z domem. Ponad 40% 
ankietowanych uważa, że ich 
dom pachnie w swój własny, 
rozpoznawalny sposób.  
Mamy nadzieję, że spośród  
13 różnych wariantów  
w kolekcji OSYNLIG każdy 
znajdzie przynajmniej jeden 
odpowiedni dla siebie.

PH175243
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Trójkątne oznaczenie na każdej 
świecy jest odniesieniem do 
jednego z najpopularniejszych 
sposobów rozumienia zapachu  
– jako kombinacji górnych nut,  
które czujemy jako pierwsze, 
potem środkowych, dłużej 
wyczuwalnych oraz nut 
bazowych, uwalnianych  
przez cały czas, które tworzą 
dolną część trójkąta.  
Sama kolekcja podzielona 
jest na 3 kategorie: zapachy 
świeże, kwiatowe oraz drzewne, 
co ułatwia odnalezienie 
najwłaściwszych dla siebie 
świec w szerokiej gamie 
produktów.

„Zapach jest bardzo ważną 
częścią domu. Stwarza 
poczucie komfortu 
i bezpieczeństwa”. 
 – Ben Gorham
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„Coś tak niefizycznego 
jak zapach potrzebuje 
namacalnego kontekstu” 
– twierdzi Iina Vuorivirta, 
projektantka w IKEA. 
Ręcznie formowane naczynia  
ceramiczne, w których 
umieszczono świece, 
współgrają z unikalnymi 
zapachami, które kojarzą 
nam się z domem oraz niosą  
za sobą dodatkowy ładunek  
emocjonalny. A kiedy świece  
się wypalą, naczynia mogą  
być wykorzystane do 
przechowywania drobiazgów 
lub dekorowania domu.

PH174931



Wraz z Benem i zespołem projektowym IKEA udaliśmy się  
za kulisy, aby podejrzeć, jak powstaje kolekcja OSYNLIG.
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https://www.youtube.com/watch?v=MfwWtXkKoTQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MfwWtXkKoTQ&feature=youtu.be
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Witaj James, jak na początku wyglądała Wasza 
współpraca z Benem?
Byliśmy niezwykle podekscytowani na myśl o pracy z kimś,  
kto jest na szczycie w swojej dziedzinie oraz możliwością  
wykorzystania doświadczenia Bena w kontekście wyposażenia 
domu. Ben wytwarza produkty najwyższej jakości, co zachę-
cało również do skorzystania z jego wiedzy i zastosowania 
jej na dużą skalę w sposób, który ją demokratyzuje.

Jakie były Twoje oczekiwania względem współpracy 
z Benem i Byredo? Czy były one trafne?
Staram się nie mieć zbyt wielu oczekiwań, kiedy współpra-
cujemy z osobami spoza IKEA. Zawsze najlepiej jest być 
ciekawym i otwartym oraz mieć nadzieję, że spotkamy się 
gdzieś pośrodku. Jeśli każdy może coś z tego wynieść,  
to nawet gdy ma się innych odbiorców, świetnie jest  
pracować z drugą osobą nad jakimś zagadnieniem 
 – dzieją się wtedy rzeczy magiczne.

Jak przebiegał proces projektowania?  
Na czym polegała Wasza współpraca?
Za każdym razem, gdy opracowujemy coś w IKEA, zaczynamy  
od formuły, którą jest demokratyczne wzornictwo – każdy 
produkt musi mieć wysoką jakość, odpowiedni kształt  
i zrównoważony wpływ na planetę oraz, co najważniejsze, 
musi mieć dobrą cenę dla naszych klientów. A więc,  
na początku każdej współpracy zaczynamy od przedstawienia 
naszych wartości. Dzięki stworzonym przez nie ramom 
mogliśmy bezproblemowo współpracować z tak wieloma 
różnymi partnerami.

Wywiad z Jamesem Futcherem, 
liderem kreatywnym w IKEA

„Staram się nie mieć  
zbyt wielu oczekiwań,  
kiedy współpracujemy 
z osobami spoza IKEA. 
Zawsze najlepiej  
jest być ciekawym 
i otwartym oraz mieć 
nadzieję, że spotkamy 
się gdzieś pośrodku.”
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W następnym etapie postawiliśmy sobie wyzwanie,  
aby stworzyć coś oryginalnego. Staraliśmy się również  
dać Benowi dużo przestrzeni do pracy, aby móc 
wykorzystać jego doświadczenie. W końcu to jego 
wiedza specjalistyczna nas połączyła. W ten sposób, 
zamiast mniejszej kolekcji stworzyliśmy aż 13 wariantów.  
W sam raz byłoby stworzyć 1 lub 2 zapachy, które 
odpowiadałyby prawie każdemu. Jednak przy tak 
szerokiej kolekcji można wypróbować wszystkie,  
aby znaleźć ten jeden, który wyjątkowo się spodoba  
i mamy nadzieję wywoła przyjemne wspomnienia.

Część naszego czasu spędziliśmy również na warsztatach  
ze studentami Royal College of Art, tworząc prototypy, 
które obejmowały inne aspekty niewidzialnego designu,  
a także na hali fabrycznej pracując z producentami. 
Takie działanie zespołowe zawsze jest dla mnie 
satysfakcjonujące.

Opowiedz nam o niewidocznym designie.  
Co to właściwie znaczy? Dlaczego była to kluczowa 
część tworzenia kolekcji?
To bardzo interesujące, że najczęściej myślimy o domu 
jako o rzeczy fizycznej, o tym, jak on działa i jak możemy  
go rozplanować pod względem przestrzeni, aby najlepiej  
pasował do naszych potrzeb. Niewidoczny design to 
kolejna warstwa obok funkcjonalności, która uzupełnia 
dom. Nieuchwytne, niematerialne elementy, takie jak  
oświetlenie, nastrój i atmosfera, które pozwalają stworzyć  
naprawdę interesujące otoczenie budzące emocje. 
To właśnie niewidoczny design sprawił, że zacząłem 
inaczej myśleć o własnym domu i możliwościach, jakie 
mieliśmy przy tworzeniu kolekcji OSYNLIG. Nigdy nie 
chodziło po prostu o stworzenie świec zapachowych, 
a raczej o zachęcanie ludzi do wykorzystywania 
wspomnień oraz rzeczy abstrakcyjnych do tworzenia 

własnych domów. My zachęcamy do tego wszystkich, 
nie tylko tych, których stać na eksperymentowanie  
z luksusowymi i naprawdę drogimi zapachami.

Wiemy, że zapach jest jednym z najpotężniejszych 
narzędzi do wywoływania emocji i przywracania 
wspomnień. Jak się z tym czujesz?
Praca nad tym projektem sprawiła, że kilka razy naszły 
mnie wspomnienia. Zapach bekonu to coś, co zawsze 
przywodzi mi na myśl moje dzieciństwo i angielskie 
śniadania smażone w sobotę rano lub wizytę z moim 
tatą i bratem w taniej knajpie w drodze na mecz drużyny  
piłkarskiej Queen’s Park Rangers. Teraz, kiedy przyrządzam  
te same dania dla moich córek, przypominają mi się  
te wspaniałe czasy i myślę o tym, że teraz to moje córki  
tworzą swoje własne dobre wspomnienia. Dla mnie 
osobiście i dla osób, z którymi rozmawialiśmy w trakcie  
naszych badań nad życiem w domu, zapach jest 
natychmiastowym, instynktownym sposobem 
przywoływania emocji i wspomnień. Trudno o coś,  
co jest bliższe podróży w czasie.

Powiedz nam coś więcej o użytej do świec ceramice. 
Jaki związek ma każda z glazur z zawartymi w niej 
zapachami?
Jak zawsze zaczęliśmy od demokratycznego wzornictwa,  
używając go jako sita do przesiania wszystkich pomysłów,  
na które wpadliśmy na początku naszej współpracy. 
Ostateczne projekty musiały odpowiadać jego założeniom.  
W ten sposób stworzyliśmy niezwykle funkcjonalne 
naczynia na świece. Zawierają pokrywkę, którą można 
użyć do zgaszenia świecy, jako podstawkę, a nawet  
z jej pomocą ukryć fakt, że w ogóle jest to świeca.  
Naczynie może być później ponownie wykorzystane 
jako kubek lub pojemnik, dzięki czemu produkt jest 
jeszcze bardziej zrównoważony. 

Każda ze świec jest szkliwiona dwoma kolorami wybranymi 
przez Bena, które reprezentują użyte w świecy składniki. 
Mogliśmy pójść o krok dalej, aby naprawdę podkreślić 
związek między zapachami a kolorami lub wzornictwem, 
ale cieszę się, że w tym miejscu się zatrzymaliśmy. Dzięki 
temu otrzymaliśmy proste, eleganckie przedmioty, które 
mogą być wykorzystane jako wyróżniające się dekoracje  
albo wtopić się w tło i być prawie niezauważalne. 

Opowiedz nam o końcowym rezultacie. Jak opisałbyś 
gamę produktów, które stworzyłeś?
Jestem naprawdę podekscytowany i zadowolony 
z finalnego efektu. Podążanie za wizją Bena od początku  
do końca współpracy było niezwykle satysfakcjonujące.  
Podoba mi się również, że świece będą stwarzać pewne 
podziały – ludzie będą je wąchać i zastanawiać się nad 
tym, które zapachy im się podobają bardziej, a które 
mniej. Kilka ze wariantów wypróbowaliśmy w naszych 
domach i wszyscy mamy na ich temat różne opinie, 
nawet jeśli przypominają nam podobne rzeczy!

Jak kolekcja odnosi się do życia w domu? Myślisz,  
że w jaki sposób klienci będą wykorzystywać świece?
Zwłaszcza teraz, gdy na świecie zachodzi tyle zmian, 
mam nadzieję, że odpalone świece będą przywoływać 
wspomnienia wyjątkowych sytuacji i zdarzeń z przeszłości.

Jedną z rzeczy, którą ludzie lubią najbardziej w IKEA, 
jest to, że można dostosowywać i personalizować 
przedmioty, jak np. nasze systemy do przechowywania, 
do swoich potrzeb. Tworząc OSYNLIG, pomyśleliśmy 
również i o tym. Mamy nadzieję, że niektórzy kupią 2 lub  
3 świece i zapalą je w tym samym czasie, aby uzyskać 
własny, wyjątkowy zapach. Stworzyliśmy 13 odrębnych 
świec, jednak można je ze sobą mieszać i łączyć.
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Czy masz swój ulubiony zapach w kolekcji?  
Czy przywodzi Ci on na myśl wspomnienia?
Oczywiście jestem stronniczy, ponieważ brałem  
udział w procesie produkcji i myślę, że wszystkie  
zapachy są naprawdę piękne. W każdym z nich  
jest coś, co można pokochać, jeśli nieustannie  
towarzyszy Ci on w domu. Wyjątkowo przemawia  
do mnie czarna porzeczka i frezja, jest w niej coś 
delikatnego i subtelnego. Jestem również  
zaskoczony, jak bardzo podoba mi się świeczka  
o zapachu tytoniu i miodu – różni się od innych,  
ale w pozytywny sposób.

Bliski jest mi również wariant brzozy i jałowca  
ze względu na wspomnienia z przeprowadzki  
z moją rodziną do Szwecji. Kojarzy mi się z naturą,  
którą można tu spotykać. Ten zapach zachęcił nas  
w domu do rozmów i dyskusji. Miło było jeszcze raz  
przeżyć chwile z przeszłości.

Czy kolekcja OSYNLIG była inspiracją dla Ciebie 
i masz jakieś nowe pomysły, z którymi możesz 
eksperymentować w przyszłości? 
Przede wszystkim chciałbym nadal myśleć o domu  
w inny, mniej praktyczny sposób. Chciałbym również  
badać, jak jeszcze inaczej możemy wprowadzać  
zapachy do wnętrza, czy to przez świece, czy inne 
przedmioty.

Zastanawiam się również, jak może to wpłynąć  
na sposób, w jaki prezentujemy produkty w naszych 
sklepach. Dom i przestrzeń handlowa to oczywiście  
bardzo odmienne miejsca, ale wiele innych firm  
wykorzystuje dźwięk i zapach w swoich sklepach 
i my również moglibyśmy to robić.

„Podoba mi się  
również, że świece  
będą stwarzać 
pewne podziały  
– ludzie będą  
je wąchać  
i zastanawiać się 
nad tym, które 
zapachy im się 
podobają bardziej, 
a które mniej.”
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Przegląd kolekcji

PE792244
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 99,99
Kwiat bawełny i kwiat jabłoni.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Zielony/Brązowy.
304.485.84

Kwiatowe

PE793241
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Kwiat brzoskwini i bambus. 
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Beżowy/biały.
904.485.81

PE793225
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Brzoza brodawkowata 
i jałowiec. Projekt: Ben Gorham.  
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Brązowy/beżowy.
404.485.69

PE801548
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Drzewo sandałowe i wanilia. 
Projekt: Ben Gorham.  
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Czarny/brązowy.
604.485.68

PE792184
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 99,99
Figa i cyprys.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W11xS21 cm.  
Liliowy/niebieski.
004.485.85

PE792183
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 99,99
Tytoń i miód.  
Projekt: Ben Gorham 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W11xS21 cm. 
Czarny/niebieski.
804.485.86

Drzewne

PE793239
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Drewno opałowe i przyprawy.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm. 
Ciemnozielony.
304.617.97 

PE793235
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Lilak i bursztyn.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm. 
Jasnozielony/fioletowy.
204.485.65

PE801550
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Róża i maliny. 
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Różowy/niebieski.
004.617.94 

PE793208
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Kwiat bawełny i kwiat jabłoni. 
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Zielony/Brązowy.
504.485.83

Świeże

PE793243
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Liście herbaty i werbena. 
Projekt: Ben Gorham.  
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Biały/niebieski.
304.557.63

PE793222
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Czarna porzeczka i frezja. 
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm. 
Fioletowy/turkusowy. 
904.618.03

PE793218
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Granat i bursztyn.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Biały/brązowy.
704.557.61

PE793206
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Bazylia i mięta.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm. 
Pomarańczowy/zielony. 
704.485.82 

PE793216
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Figa i cyprys.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Liliowy/niebieski.
004.485.66

PE801546
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 39,99
Tytoń i miód.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W10xS11 cm.  
Czarny/niebieski.
504.618.00

PE793203
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 19,99
Kwiat bawełny i kwiat jabłoni.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W7xS8 cm.  
Zielony/Brązowy.
404.485.88

PE793205
OSYNLIG świeca zapachowa 
w naczyniu 19,99
Tytoń i miód.  
Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk 
roślinny. W7xS8 cm.  
Czarny/niebieski.
604.485.87

PE793204
OSYNLIG świeca zapachowa  
w naczyniu 19,99
Figa i cyprys. Projekt: Ben Gorham. 
Ceramika. Parafina/wosk roślinny. 
W7xS8 cm. Liliowy/niebieski.
204.485.89

Zdjęcia 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
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Zdjęcia

PH175392 PH175391PH175396 PH174931 PH174936

PH174938 PH174940 PH174941 PH174949PH175236

PH175237

PH175238

PH175239 PH175240 PH175241 PH175242 PH175244
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Kontakt
Małgorzata Jezierska 
Commercial PR & Communication Business Partner
malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com

PH175392


