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Byl przekonany, ie architektura lest niekoriCZqCq si~ opowiesciq. Za to design traktowat
jak opowiadanie z mocnq puentq, cos, co
moina raz na zawsze zamknqc, ukoriczyc, podsumowac. Dlatego tak go pociqgat. Dzis nie
ma wqtpliwosci, ie to proces bez korica.
Pro e ro lowo kluczowe w przypadku
kara
Zie;ry. Na jego wizytowce oprocz dwoch aeireow - w Poisce (Wroctaw) i zwajc:lrii (Zurych)
oral. dwoch numerow telefonow - pod jego
nazwi kiem widnieje podpi : proze de igner.
- Zwykle mowi ie;, ie pracuje sie; nad projekrem. Ja definiujc; ro precyzyjniej, bo dia mnie
ro zaw ze je t wieloetapowy. skomplikowany proces. Zaczyna ie; od wyboru marerialu .
asre;pnie rrzeba poznat jego wl'asciwo 'ci
cnemiczne i fizyczne. Poiniej prze rudiowac
wszystkie moiliwe posoby jego obrobki , by
moc w koncu wybrac ren najwlaSeiwszy i przyt~pic do dzialania. taram sie; poznac energie;
tkwi'l,q w materiale, jego naturc;, jego inteligencjc; i zastanawiam sie;, jak j~ wykorzystac,
eworz'l,c konsrrukcje;. W dobrze zaprojektowanym proce ie forma jesr jego kon ekwencj",
dlarego ona nie jesr dJa mnie wyznacznikiem,
nie jest nadrzc;dnym celern - clumaczy.

Kim j r ren od kilku lat regularnie nagradzany
w Swiecie Polak? aukowcem? Badaczem? Designerem1 Konstrukrorern? Architekrem? Arry t'l1 Iniynierem1 Bizne menem? Kaidym po
ero ze. Gdyby byto inaczej, zapewne nigdy nie
do zedtby do tego miejsca, w krorym jest dzis ,
czyli tam , gdzie nie ma rzeczy niemozliwych.
rodzit iC; w 1975 roku w Zielonej Gorze.

Wychowal sie; n3 jednym z wielu podobnych
obie blokowi k, a jego iyeie nie: r6inilo iC; niczym od iyci3 rowie ' nikow w Pol ce ludowej:
klocki Lego, de korolka, adidasy i guma do zueia byty poza za ic;giem. - Cheialci miee fajny
rower, ro musiald am przerobic Wigry 3. ic
nie mieli my, wie;c i d korolki budowalismy
obie ami - w pomina Oskar. Na pytanie
o Fa cynacjc; maj terkowaniem i rzemioslem
odpowiada: - Moj pramiad i moj dziadek byli
kowalami. Moj ojcicc dlugo pomagaJ ojemu
ojcu, choc poiniej zostal iniynierem i robil zupdnie il1Jle rzeczy. Ja nigdy nie mialem z rym
takiej stycznosci, no ale mam to w genach.
W 2007 roku wraz z ojcem oeworzyli fabryke;.
- To je t raki wspMcze ny zaklad kowalski lub
slusarski. Jestdmy wspokzesnymi kowalami
- mowi prozessde igner.

\VI rominnym zakladzie w Zielonej Gorze produkuj" krzesta, taborery. lawy, lampy, wieszaki.
drabiny i cal" ma e; niesrandardowych metalowych obiektow. Firma ZiC;ry je t w tanie zrobit w zy rko. No limits. Do lownie! 0 ratnio
dostal zlecenie na zaprojektowanie konstrukcji
anren, hore mialyby byc w przyszloSci monrowane na promach ko mi znych. Zglosili
ie; tez do niego szwajcar c)' art)'Sci-ekolodzy
1. prosb'l, 0 zrobienie pecjalnego statku dia iab.
Cokolwiek mialoby ro znaczyc. Pro b. zapyran.
propozycji wspolpracy do taje coraz wi cej.
iektore 'I. zabawne, inne barmo powaine.
od myslenia 0 kt6ryc h Oskar czasami do taje
zawrotu glowy.
Zaprojektowany przez Zic;te; wle:k Plopp jest
jednym z najbarmiej rozpoznawaln)
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ostarnich lat w swiecie designu. - To byt nasz
pierw zy manifest: pokazali ' my, ie pompujemy tolek. 0 oba, kt6ra tO ob erwuje. nie wie.
z jakiego jest zrobiony marerialu, widzi rylko.
ie pc;cznieje, ie napetniony jest powiecrzem.
To raki troche; zart, bo okazuje sie;. ie tolek
je tZ blachy. "Ale jak to moiliwe?" - pycaj'l,
sie; ludzie. - Normalnie. Jest wenryl i pompka - smieje sie; Oskar. Plopp po wypetnieniu
spre;zonym powietrzem lub wod" pod ci ' nieniem przypomina nadmuchan" zabawke; lub
dziwaczny materac na noikach. Przygl"daj~c
sie; srolkowi , trudno uwierzyc, ze zostal wykonany z blachy. kt6ra przed nadmuchaniem byla
po pro tu plaskim wzorem wycie;rym ze tal 0wego arku za. Tr6jwymiarow'l. forme; uzy kuje
sie; dzit;ki nowatOrskiej technologii stabilizacji
blachy wymy lone;, opatenrowanej i wdrozonej
przez 0 kara Zi tC;. Technologia ta nazywa ie;
FiDU, czyli Freie Innen Druck Umformung,
co w wolnym tlumaczeniu znaczy "wolna deformacja ci nieniem wewnt;trznym".
- 0 ramio zaprezenwwana przez na w Mediolanie kolekcja je t czyms trocht; innym. Ja
tO nazwalem "Concrolled loss of control", czyli
kontrolowana utrata kontroli. W ostamim etapie procesu produkcyjn go, gdy przechodzimy
ze szczelnie zespawanego, dwuwymiarowego
elemenru do trzeciego wymiaru, czyli do tej
formy napompowanej (czy tei zdeformowanej). traeimy te; niesamowit'l precyzjc;. kc6r" we
wcze'niej zych etapa h 0 i'I.ßamy dzie;ki sterowanym kompurerowo maszynom do produkcji
ultralekkich kon trukcji. Od wielu. wielu lat
uczymy ie; minimalizowac ce; utrate; konrroli.
I wiemy na ren temat coraz wic;cej - mowi
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Oskar. woja, prac~ porownuje do pracy krawca,
krory przenosi wymiary zdj~te z czlowieka (3D)
na 20. Zeby orrzymac dokladnie ren kszrah,
kr6ry si~ zaprojekrowalo i by za kaidym razern
otrzymywac t~ sarna, form~, a nie tylko bardzo
podobna" trzeba znac zwia,zki rnie;dzy wszystkirni rnoiliwymi parametrarni wyrwarzanego
przedmioru, takimi jak: jego geometria, rodzaj
materialu, jego faktura, ela tycznosc i grubosc,
technologia spawania, czas i remperarura deformacji (dmuchania). - Te pararneuy umozliwiaja,
nam komrele; osia,gania ostatecznej formy. Musimy znaleic wlaSeiwe proporcje i odpowiednie
zaleinosei mic;dzy nimi. Kiedys proby przeprowadzalismy bez obliczen, dzis robia, ro za nas
symulacje komputerowe. To bardzo magiczne
i jednoczdnie stuprocenrowo matemaryczne
- przyznaje Zit;ta.
W Szczecinie studiowal architekrun; Wyspecjalizowal sie; w komputerowym wspomaganiu
projektowania architektonicznego. Doktorar
posranowil zrobic na politechnice w Zurychu,
gdzie zjawil sie; w 2000 roku. Poniewai od kilku
jui lat specjalizowal sie; w pracy nad blacha" to
wlaSnie temu surowcowi poswie;cil swoja, prace;
naukowa,. Tym sposobem doszedl do opracowania rechnologii FiDU. - Szukatem jak naj bardziej elastycznej metody srabilizacji blachy,
merody, krora w bardzo profesjonalny sposob
umoiliwi narn produkowanie prototypow lub
ktorkich serii, tzw. one of a kind producrion,
przy wykorzysraniu rych sarnych maszyn, krore
na co dzien ob fuguja, produkcjc; seryjna,. To
wyjscie naprzeciw k1ientowi, krory chce miec
cos wyja,tkowego, dopasowanego specjalnie do
niego - mowi Oskar. Co eiekawe, jemu wogoie
nie chodzi 0 rworzenie nowych rzeczy wpisuja,cych sit; w jui istnieja,ce lub rworza,cych kolejne
trendy. On szuka rozwia,zan rechnologicznych,
krore pozwola, na szybkie, tanie i }arwe wyprodukowanie rego, co jest w danej chwili naprawdC; porrzebne. - Naszym g16wnym celem jesr
oprymalizacja precesow produkcyjnych, oprymalizacja wagi, zuiycia mareriatu . Nad rym
w zysrkim moiemy panowac, ale to wymaga
pracy ludzi wielu dziedzin - fizykow, rnetalurgow iniynierow, archirekrow, projekranrow.
rechnologow, elektrorechnikow, budowniczych
rnaszyn ... i raki je t ren nasz team. Sa, rei arrysei, ekonomista i prawnik.

sposob. Nie od dzis wiadomo, ie krzeslo nie
luiy tylko do siedzenia, ale rei do wypelniania
prze uzeni czy ukladania na nim ubran. D1arego nie m:eba nadawac przedmiorom form zbyr
rozbudowanych . "Less is more" ro znaczy, ie
zadaniem kaidego projekranra powinno byc
wyczyszczenie formy ze zbe;dnych e1emenrow,
oczyszcz~nie jej do funkcji, jaka, dany przedmior ma sprawowac - rlumaczy Oskar.
Gdy rozmawiamy 0 marzeniach, znac daje
o sobie ra jego wielofunkcyjnosc: jako ra,paja,cy
twardo po ziemi przedsie;biorca m6wi 0 kontroli,
restach, poszukiwaniach, podnoszeniu poprzeczki; jako szalony wynalazca rozp0Sciera przede
mna, wizje z filmow cience fiction, opowiada
o tworzeniu konsrrukcji , krore be;da, wykorzysrywane gdzid tarn hen, hen w kosmosie. - To
jest cos, co nas srrasznie inspiruje i podnieca.
Samo mysienie 0 rym jesr niezwykle ekscyruja,ce
- ie jakaS na za konsrrukcja moie w przyszlosci
znaleic sie; TAM. A TAM pojawiaja, sie; rzeczy
w sru procenrach sprawdzone, pewne, doskonale. Ale najpierw architekrura, lekkie
konsrrukcje w przesrrzeni publicznej, TAM
tez chcielibysmy zaisrniec - Zie;ra na chwile;
zawiesza glos, po czym dodaje: - Wiele 0 ob
mowi mi , ie jesrem zcze;sciarzem, ale gdybym rak policzyl wszystkie niepowodzenia, to
nie wiem, czy nie musialbyrn nazwac si<; pechowcem . To one pomagaja, narn trzyrnac nos
w poziomie, nie zadzierac go, bo rak naprawd<;
kaidy dzien przynosi cos nowego - raz dos rajemy kolejna, nagrode;, a nasre;pnego dnia nagle "pada" laser albo nasz najnow zy projekr
okazuje sie; niewypalem . Albo robor uderzyt
w konsrrukcjc; i zlama} os, albo ... Dopiero po
wielu larach od rozpoczc;eia prac powsraje cos,
co zaczyna funkcjonowac, rak jak ro pierwotnie
wymyslilismy. Jesrdmy nauczeni duiej pokory
- dIa proce ow, maszyn, ludzi , mareriaMw...

Zic;ra lubi projekry minimalistyczne, ktore
w bardzo czytelny posob ukazuja, ich funkcje; .
- Mi bardzo odpowiada to, co z archirekrura,
i designem robia, Szwajcarzy. Nie boje; sie; prostory - 'wiar i sam cztowiek sa, wysrarczaja,co
skomplikowani, wprowadzaja, do przesrrzeni
ryle wieloznacznoSci, rak wiele roinych imerpretacji , nawet z minimalistycznego projekru sa,
w sranie zrobic cos zupdnie nieprzewidzianego, wykorzy tac go w zupdnie niestandardowy
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