




3Współczesność od czasów modernizmu chwali się 
prymatem funkcjonalności. Wydaje się to logiczne 
w czasach, gdy tempo życia przyspieszyło tak bar-
dzo, że brakuje już miejsca na tajemnice. Jednak tę-
sknota za tym co nie do końca oczywiste w nas tkwi. 
Potrzeba tajemnicy, powrót do tradycji i dawnych 
form, naturalnych materiałów kiełkuje w nas coraz 
silniej w reakcji na anonimowość w dobie globa-
lizacji. By pozwolić rozwijać się tym pragnieniom 
wystarczy czasami połączyć to co przeciwstawne; 
spleść dwa porządki: przeszłość z przyszłością, wy-
pracowane przez lata reguły z wychodzącą poza 
ramy wyobraźnią, mistrzowską precyzję z harmonią 
natury. Z tych założeń zrodziła się kolekcja Oddity. 
Powstała na skutek przenikania różnych idei, świa-
tów, materii, osobowości. Aby jednak było to moż-
liwe, potrzebna była otwartość, zaufanie i uważność.

Przeszłość / Przyszłość
Agnieszka Śniadewicz-Świca zna sekrety mebli 
z przeszłości. Schowki, zapadki, tajne szufladki kryją 
tajemnice. Kunszt rzemiosła sprawia, że nie tylko 
trudno je dostrzec, ale jeszcze trudniej się do nich 
dostać. W tym świecie Śniadewicz-Świca czyta hi-
storyczne narracje ukryte w śladach użytkowania, 
wie jak sprawić, aby mebel odsłonił przed nią swe 
sekrety. Niczym anatom kawałek po kawałku roz-
kłada obiekty, odsłania ich kościec, wszelkie new-
ralgiczne złączenia. W jej pracowni z czułością 
uzupełnia się ubytki, bejcuje, przywraca sprężystość 
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4 5Ewa Bochen i Maciej Jelski nie pozwalają zamilknąć 
materii. Czystość formy, koloryzacja ograniczona do 
dwóch rodzajów wybarwień jesionowego drewna 
sprawiła, że materiały przemawiają swą szlachet-
nością i haptycznością. Działają pełnoprawnie 
z wyrafinowaniem rzeźbiarskiej formy. Harmonia 
kompozycji pozwala na skupienie odbiorcy na de-
talu i buduje nowe konteksty.

Kolekcja ciemna przyciąga uwagę bogactwem 
struktur. Uwagę wnikliwego obserwatora przycią-
gnie pewna surowość, umyślnie pozostawione nie-
równości na łączeniach ułożonych deseczek. O ile 
kolekcja ciemna urzeka chropowatością i surowo-
ścią, zawiera w sobie ową naturalną dzikość samej 
materii, o tyle kolekcja jasna pozwoliła wydobyć jej 
subtelność i delikatność. 

Piękno formy i uroda materiałów nie pozwalają na 
oglądanie tych mebli z daleka, zachęcają do wni-
kliwego przyjrzenia się, docenienia urody detalu 
i kunsztu wykonania. I wniknięcia głębiej, by poznać 
wszystkie sekrety. 

Bo Oddity ma swoje tajemnice…

Kolekcja Oddity jest harmonijną kompozycją zło-
żoną z idealnie wyważonych elementów, których 
połączenie nie mogło nastąpić w innym miejscu. 
Pracownia w Milanówku pełna surowców, fragmen-
tów konstrukcji, różnorodności okuć, narzędzi była 
polem eksperymentalnym, gdzie sam proces pro-
jektowania stał się rzeźbieniem formy z dostępnych 
na wyciągnięcie ręki materii. Znajdujące się w pra-
cowni elementy napędzały wyobraźnię projektan-
tów z Kosmos Project. Wizje rodziły się pod wpływem 
warsztatowych inspiracji. Agnieszka Śniadewicz 
wraz z grupą mistrzów rzemiosła urzeczywistniała 
je, nadając im materialną formę. Koncepcja ewo-
luowała. Koliste kształty kabinetów, formy uchwy-
tów, wysuwanych blatów były również impulsem do 
poszukiwania odpowiednich tworzyw. Paradoksal-
nie pandemiczne zamknięcie granic i brak dostępu 
do uznanych na świecie materiałów sprawiły, że 
konieczne było otwarcie się na to, co bliskie i osią-
galne. Tak twórcy wykorzystali szansę na docenienie 
rodzimych materiałów: świętokrzyskiego kwarcytu 
czy dębnickiego marmuru, jesionowego drewna, 
szlachetnej wełny z Tomaszowa Mazowieckiego, 
które jakością i pięknem dorównują tym tworzywom, 
które od lat znane są na świecie. 
Ograniczenie pozwoliło odkryć endemiczne su-
rowce i potencjał małych rodzinnych warsztatów. 
Wpłynęło na otwartość w dostrzeżeniu tego co tu 
i teraz. W tym kontekście można metaforycznie od-
czytać znaczenie wywodzącego się od łacińskiego 
mater (matka) słowa „materiał”.

MIsTrzoWsKA PreCyzJA / 
HArMoNIA NATUry
Kosmos Project cenią harmonię, czerpiąc również 
z jej dzikiej natury. W swej pracy łączą to co wy-
pracowane przez kolejne cywilizacje, jedocześnie 
sięgając do tego co archetypiczne. Wsłuchują się 
w prastare przekazy, badają oddziaływanie kul-
tury materialnej na psychikę człowieka. Ich projekty 
nowoczesnym językiem opowiadają o niezwykłym 
połączeniu intuicji i logiki. Tym razem przyjrzeli się 
zawiłemu językowi antycznych mebli będących od-
zwierciedleniem potrzeby intymności, ukrycia tego 
co cenne przed światem za pomocą systemu ma-
łych szuflad i skrytek. Spojrzeli na dawne obiekty 
z ciekawością i otwartością. Tak popularne kiedyś 
kabinety, kolumny, gondole, konsole dzięki nim po-
wróciły w czystej formie szlachetnych materiałów. 

ProCes / MATerIA
Tim Ingold pisał: „Badania nad tak zwaną kulturą 
materialną koncentrowały się dotąd w przewa-
żającej mierze na procesach konsumpcji, a nie 
produkcji. Tego rodzaju badania za punkt wyjścia 
przyjmują świat przedmiotów, które już się wykry-
stalizowały, (…) z przepływu materiałów i ich prze-
kształceń. W tym momencie materiały wydają się 
zanikać, pochłonięte przez same obiekty, które 
się z nich narodziły”. Twórcy kolekcji Oddity nie po-
zwolili materiałom zaniknąć, ale przemówić pełną 
siłą, przez co stały się nie tyle budulcem formy, co 
jej współtwórcą.

materii i uzdrawia włókna. Składa na nowo, tchnie 
nowe życie. Ważne jednak, aby nie zatrzeć śladów 
historii. Do pracowni w Milanówku od lat przysyłano 
antyczne meble z różnych stron świata. Wiele historii, 
czasem już wyblakłych, nabrało znów wyrazistości.

Funkcjonalność mebli niegdyś powszechnych jak 
kabinety, etażerki, konsole, została przez współ-
czesność zmarginalizowana. Dziś rzadko trafiają 
do nowoczesnych wnętrz. Agnieszka Śniadewicz 
chciała przywrócić tym obiektom formę, która na 
powrót pozwoliłaby im zaistnieć w nowoczesnych 
przestrzeniach.

Do zrealizowania tego pomysłu zaprosiła Ewę Bo-
chen i Macieja Jelskiego, projektantów wizjonerów 
ze studia Kosmos Project. Oboje mają już na kon-
cie działania inspirowane odległą tradycją. W pra-
cowni w Milanówku z zaciekawieniem przyglądali się 
„lekcji anatomii” antycznych obiektów. Ich kośćcowi, 
powierzchni i dekoracji, a przede wszystkim tajem-
nicom. Właśnie element zaskoczenia w odkrywaniu 
nieoczywistych rozwiązań i szyfrów stanowił zaczyn 
inspiracji w pracy nad kolekcją. Marcel Proust napi-
sał, że „prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na 
szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu”. 
Bochen i Jelski zainspirowani dawną formą podjęli 
wędrówkę w poszukiwaniu nowej.







KO L E KCJA



O
D

D
I

T
Y

12 13

GoNDoLA

jest esencją antykizującej formy, nawiązu-
jącej do renesansowego fotela Dantego 
(wł. sedia Dantesca), łuki łączą, się ze sobą 
w centralnym punkcie, tworząc eleganckie 
siedzisko. 

Mosiężne guzy umieszczone w zwieńczeniu 
oparcia stanowią delikatne elementy 
dekoracyjne, a mosiężne kopytka, unoszą 
formę nad ziemią, nadając jej lekkości.
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KABINeT

jest nawiązaniem do najbardziej reprezen-
tacyjnych i kosztownych mebli skrzyniowych, 
które w XVII wieku rozpowszechniły się 
w Europie. 

Obiekt jest dekoracyjnie zdobiony natu-
ralnym kamieniem, mosiądzem/żeliwem, 
skrywa tajne szuflady i schowki i stanowi 
główny element, determinujący charakter 
wnętrza.
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KABINeCIK
kolekcjonera

jest owalnym nawiązaniem do tzw. 
„table cabinets”, małych szafeczek 
z drobnymi szufladkami i schowkami 
do przechowywania drobnych przedmio-
tów, biżuterii, dokumentów. 

Dekoracyjne wnętrze zamknięte za prostymi 
drzwiczkami stanowi element niespodzianki. 
Mebel może być eksponowany zarówno 
zamknięty jak i otwarty.
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eTAŻeTKA
stolik pomocnik

jest nawiązaniem do mebla o kilku kondy-
gnacjach, otwartych półkach, który pojawił 
się we Francji w 2. połowie XVIII wieku. 

Dzięku regulacji wykręcanego blatu, trady-
cyjna forma etażerki została tu połączona 
z formą stolika pomocniczego, co znacznie 
rozszerza jego funkcjonalność.
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Jest to postument o klasycznej budowie 
i proporcjach. Mebel znany od starożytno-
ści, ponownie rozpowszechniony w czasach 
renesansu. 

Podobnie jak w niektórych meblach 
zabytkowych we wnętrzu kolumny z kolekcji 
Oddity ukryta jest szafka. 

KoLUMNA
szafka cylindryczna
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Jest to najbardziej współczesna, wolno-
stojąca forma z kolekcji Oddity, natomiast 
typologicznie nawiązuje do reprezenta-
cyjnych mebli luksusowych, które w końcu 
XVII wieku pojawiły się we Francji i Włoszech, 
tzw. stół przyścienny często wsparty 
na bogato rzeźbionej podstawie. 

W kolekcji Oddity konsola jest wzbogacona 
o ukrytą szufladę, dzięki czemu może pełnić 
funkcję biurka.

KoNsoLA
biurko
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mosiężną blachę, co wprowadza dodatkowe świa-
tło do wnętrza mebla. W kolekcji ciemnej, którą ce-
chuje chropowatość i surowość, na frontach można 
dostrzec ślady po pile, a same cegiełki tworzące 
bęben, występują w swojej naturalnej fakturze. Ko-
lekcja jasna jest starannie wyszlifowana, z eleganc-
kimi ryflowaniami na froncie. Wyróżnia ją większa 
subtelność wykończenia. 

Wszystkie materiały, dzięki którym charakter Od-
dity jest tak wyjątkowy, pochodzą z lokalnych źró-
deł, do 150 km od miejsca produkcji. Poszukiwanie 
małych, miejscowych zakładów i niewielkich lo-
kalnych złóż kamieni było dużym wyzwaniem, ale 
użycie nieoczywistych niewyeksploatowanych ma-
teriałów dodało kolekcji charakteru. Dzięki lokalnym 
surowcom ograniczono też ślad węglowy związany 
z transportem. Kolekcja powstała mimo potencjal-
nych sporych wyzwań logistycznych związanych 
z dostawą materiałów w czasie pandemii korona-
wirusa oraz głównie za sprawą wspierania lokalnych 
rzemieślników i pozyskiwanie surowców z bliskiej 
okolicy. Dzięki współpracy z regionalnymi dostaw-
cami Square Drop udowodniło, że takie kooperacje 
przynoszą fenomenalne rezultaty i mogą sprostać 
nawet najwyższym wymaganiom projektowym oraz 
wykonawczym.

Materiały wykorzystane w kolekcji Oddity łączą fa-
scynację naturą i tym, co lokalne. Meble zostały 
stworzone wyłącznie z surowców, które nie tylko na-
bierają szlachetności z upływem lat, lecz także bez 
trudu mogą zostać poddane konserwacji. 

Kamień świętokrzyski, dębnicki marmur oraz kwarcyt 
zostały pozyskane z kopalni Sosnowica, znajdują-
cej się u podnóża Gór Świętokrzyskich. Za tocze-
nie i obróbkę elementów z mosiądzu, żeliwa i stali 
oraz odlewy wykonane tradycyjnymi technikami od-
powiadały sąsiadujące ze Square Drop ślusarnie 
i odlewnie. Ponadto wełna wykorzystana w projek-
cie gondoli została wyprodukowana w Tomaszowie 
Mazowieckim. Konstrukcyjną podstawę kolekcji sta-
nowi jesionowe drewno, natomiast po otwarciu ka-
binetów można dostrzec na ich plecach stalową lub 

M ATERIAŁY
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eTAŻerK A 

 kolor

74 cm wysokość do dużego 

blatu

92 cm wysokość stolika 

 po rozłożeniu

50,5 cm średnica dużego 

blatu

30 cm średnica górnego 

blatu

11 kg waga

KoLUMNA 

 kolor

113 cm wysokość

32,5 cm średnica kolumny

60 cm szerokość podstawy

23 kg waga

KoNsoLA 

 kolor

76 cm wysokość

64 cm wys. do półki

 

120 cm szerokość

60 cm głębokość 

36 kg waga

szuflada prawa / lewa

K ABINeT 

 kolor

182 cm wysokość

75,5 cm wys. (nogi)

120 cm szerokość

74 cm szer. (nogi) 

42 cm głębokość 

45 cm głęb. (z okuciami) 

120 kg waga

GoNDoLA 

 kolor

69,5 cm wysokość (całość) 

47 cm wys. (siedzisko)

67 cm szerokość

46 cm głębokość  

12,4 kg waga

K ABINeCIK 

 kolor

72,5 cm wysokość

35,5 cm szerokość

22 cm głębokość 

+4 cm uchwyt

12 kg waga

materiał: lite drewno jesionowe, mosiądz  /  żeliwo, stal, kwarcyt / marmur dębnicki
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32 33Kosmos Project to studio projektowe założone przez 
Ewę Bochen i Macieja Jelskiego. Projektanci stu-
diowali na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
i Politecnico di Milano. Doświadczenie zawodowe 
zdobywali w Mediolanie w renomowanych studiach 
Alessandro Mendiniego i Denisa Santachiary.

Swój własny styl zbudowali na eksperymentalnym 
podejściu do obiektu jako wyraziciela emocji po-
przez formę i materię. Poszukują inspiracji w relacji 
człowieka i natury. Prace studia prezentowane były 
na licznych wystawach w kraju i za granicą, mię-
dzy innymi w Mediolanie, Nowym Jorku, Londynie 
i Sztokholmie.

KOSMOS PROJ ECT

Współpraca z pracownią Square Drop, której owo-
cem jest kolekcja mebli Oddity była dla Kosmos Pro-
ject bardzo ciekawym doświadczeniem. Rozpoczęła 
się w 2020 roku i stała się niezwykle intensywną wy-
mianą doświadczeń, a także fascynującą wyprawą 
w tajemniczy świat mebli antycznych, w których nie-
rzadko emocjonalne potrzeby odbiorcy stawiane 
były ponad funkcjonalnością. Chcieliśmy, by Od-
dity nawiązywało do tych tradycji dawnych mebli. 
Ogromny kunszt pracowników Square Drop pozwolił 
na zaprojektowanie mebli o niecodziennych kształ-
tach i wykorzystanie ciekawych rozwiązań technicz-
nych. Zależało nam, by mebel za sprawą doboru 
naturalnych, szlachetnych materiałów i różnorod-
nych faktur nawiązywał emocjonalny kontakt z od-
biorcą i przez to był obiektem, który będzie używany 
przez lata. Dodatkowo, tworząc Oddity, skupiliśmy 
się na lokalności materiałów i rzemiosła. Starali-
śmy się wykorzystywać wyłącznie techniki dostępne 
w najbliższej okolicy. Dzięki połączeniu tych wszyst-
kich elementów powstały meble o rzeźbiarskiej for-
mie i perfekcyjnie dopracowanym detalu.

Zespół projektowy kolekcji Oddity: 
Agnieszka Śniadewicz-Świca – właścicielka Square Drop, 
Monika Osinkowska – design manager, 
Ewa Bochen-Jelska, Maciej Jelski, Kosmos Project – autorzy projektu
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34 35z nowoczesnym designem. Grupa wykwalifiko-
wanych mistrzów rzemiosła z wieloletnim stażem, 
którzy są związani z milanowską pracownią od po-
czątku, pod kierownictwem Agnieszki realizuje naj-
bardziej wymagające projekty.

Square Drop udowadnia, że współpraca pomię-
dzy projektantami i wykonawcami przynosi niezwy-
kłe rezultaty, a wymiana wzajemnych kompetencji 
skutkuje powstawaniem wyjątkowych kolekcji takich 
jak Oddity. Ponadto marka jest jednym z członków 
pierwszego w Polsce stowarzyszenia współczesnych 
rzemieślników NÓW. Nowe Rzemiosło oraz rekomen-
dowana przez  międzynarodowy przewodnik po 
pracowniach rzemieślniczych Homo Faber Guide. 

Agnieszka Śniadewicz-Świca, Square Drop, fine art 
conservation lab, 2020 rok, w trakcie konserwacji skrzydeł 
wrót barokowych z Opactwa Cystersów w Lądzie

Zespół Square Drop:  
Roman Badura i Zbigniew Gąsiorowski – główni specjaliści 
odpowiadający za prototypowanie kolekcji,  
Sławomir Brzywczy – wybarwianie i wykańczanie powierzchni, 
Grzegorz Gronek – obróbka elementów metalowych 

W 1974 roku Robert Śniadewicz założył swoją pierw-
szą pracownię konserwacji mebli. To właśnie ten rok 
można uznać za symboliczny początek wieloletniej 
i rodzinnej historii warsztatu z Milanówka. Śniade-
wicz był nie tylko doświadczonym  rzemieślnikiem 
i snycerzem, który brał udział m.in. w  powojennej 
odbudowie Zamku Królewskiego Warszawy. Współ-
pracował z największymi muzeami na terenie całej 
Polski. Wkrótce już jako Pracownia Konserwacji Dzieł 
Sztuki Grażyny i Roberta Śniadewiczów, którą pro-
wadził ze swoją żoną, nawiązał kooperację z an-
tykwariuszami z Niemiec, Belgii i Danii. 

Jednocześnie małżeństwo powołało do życia w Mi-
lanówku Galerię Ars Longa, która stała się miejscem 
promującym sztukę uznanych, współczesnych ar-
tystów. Za ich sprawą sztuka stawała się bardziej 
dostępna dla lokalnej społeczności. Ten wyjątkowy 
dualizm działalności Śniadewiczów pod koniec 
lat 80. miał pionierski charakter. Zwrócił uwagę na 
możliwość zestawiania dwóch z pozoru niepowią-
zanych ze sobą światów – zabytkowego i nowo-
czesnego. Tę ideę podtrzymuje obecnie ich córka 
Agnieszka Śniadewicz-Świca, która stworzyła Squ-
are Drop. 

Square Drop kontynuuje działania konserwator-
skie we współpracy z międzynarodowymi anty-
kwariuszami, ale równolegle stawia na tworzenie 
nowych kolekcji w kooperacji z uznanymi projek-
tantami z całej Polski. Łączy tradycyjne rzemiosło 

SQ UARE  DROP

Grażyna i Robert Śniadewiczowie, Pracownia Konserwacji 
Dzieł Sztuki w Milanówku, 1986 rok. W tle barokowa szafa 
gdańska z Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie



square Drop, fine art conservation lab

Agnieszka Śniadewicz-Świca

Milanówek, ul. Kościelna 5a (30 min. od Warszawy)

info@squaredrop.pl

www.squaredrop.pl

Fb / Ig / squaredrop

Kosmos Project

Ewa Bochen-Jelska, Maciej Jelski

tel. +48 511 16 68 04

info@kosmosproject.com

www.kosmosproject.com

Design Manager:

Monika Osinkowska 

Wstęp do katalogu:

Marta Kowalewska

opracowanie pozostałych tekstów:

Małgorzata Herman / Projekt Pracownie

Tłumaczenie:

Monika Tacikowska

Projekt graficzny: 

Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

zdjęcia:

Zdjęcia kolekcji – PION studio

Zdjęcia warsztatu – Anna Różnicka / notstudio

Portret zespołu Square Drop – Radek Zawadzki / 

Projekt Pracownie
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