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Wyposażenie wnętrz Współczesne gięte meble stanowią efektowną propozycję zarówno do wnętrz klasycznych, jak i nowoczesnych

Niezwykle trudna sztuka gięcia drewna
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Styl Thonet to jeden z najbar
dziej rozpoznawalnych kierun
ków w historii meblarstwa. Le
gendarne meble gięte stały się
źródłem inspiracji dla wielu
uznanych artystów i projektan
tów. Przykładem udanej, współ
czesnej adaptacji dorobku
Michaela Thoneta są wzory
czeskiej mai'ki.

Nowatorska technologia

Styl Thonet swoją nazwę zaw
dzięcza pomysłodawcy, czyli
osobie Michaela Thoneta, nie
mieckiego stolarza, który opra
cował autorską technologię gię
cia drewna przy zastosowaniu
pary wodnej.
Michael początkowo ekspe
rymentował z materiałem kle
jonym z kilku warstw forniru.
Z czasem Thonet przestał uży
wać do produkcji mebli drew
na klejonego warstwowo, zastę
pując je prętami bukowymi.
Drewno było rozmiękczane po
przez gotowanie w wodzie lub
parze wodnej, a następnie su
szone w specjalnych metalo

wych formach, które przejmo
wały napięcia związane z su
szeniem i zapobiegały pękaniu
materiału.
Gięta buczyna stała się jed
nym ze znaków rozpoznaw
czych stylu Thonet. Michael
w 1837 r. kupił fabrykę kleju,
którą zaczął wykorzystywać
do produkcji mebli według swo
jego innowacyjnego pomysłu.
Poza ciekawym wyglądem,
meble z jego manufaktury były
dość tanie w produkcji i pozwa
lały na znaczną oszczędność
materiału. Przeszkodą na dro
dze dalszego rozwoju fabryki
był brak patentu umożliwiają
cego sprzedaż mebli we Francji,
Wielkiej Brytanii, Rosji czy
Niemczech. Kluczowym mo
mentem w karierze Thoneta
było spotkanie kanclerza i mini
stra spraw zagranicznych Kle
mensa von Metternicha, który
był fanem jego talentu. Na za
proszenie Metternicha stolarz
przeniósł się z rodzinnych Nie
miec do Wiednia. W działalność
produkcyjną zaangażował swo
ich pięciu synów i w 1849 r. za
łożył firmę pod nazwą Gebruder Thonet.

natem na rynku antykwarycz
nym, pomimo tego, że do 1930 r.
wyprodukowano je w liczbie bli
sko 50 milionów egzemplarzy.
Za ten najsłynniejszy model
krzesła Thonet uhonorowany
został podczas Wystawy Świa
towej w Paryżu w 1867 r. Po je
go śmierci w 1871 r. firmę prze
jęli synowie August i Karo.

Kontynuacja tradycji

Krzesła Merano to współczesna adaptacja stylu Michaela Thoneta

Krzesło numer 14
Najbardziej rozpoznawalnym
meblem zfabryki Braci Thonet
były krzesła, ale fabryka pro
dukowała również m.in. wiesza
ki na ubrania i stoliki. Charak
terystyczne meble gięte sygno
wane nazwiskiem Thonet cie
szyły się rosnącą popularnością

w całej Europie. W 1851 r.
Thonet nagrodzony został brą
zowym medalem za projekt
krzesła podczas Wystawy Świa
towej w Londynie. Najbardziej
charakterystycznym meblem
z fabryki Thoneta było tzw.
krzesło nr 14, które po dziś
dzień jest atrakcyjnym ekspo

Tradycja produkcji mebli gię
tych znalazła kontynuatorów.
Jednym ze współczesnych en
tuzjastów stylu Thonet jest cze
ska marka Ton.
Meble z tej fabryki nie są
wiernym odwzorowaniem kla
sycznych wzorów i modeli au
torstwa Michaela Thoneta,
a ich nowoczesną adaptacją.
Dzięki temu gięte meble stano
wią propozycję nie tylko
do wnętrz utrzymanych w kla
sycznej stylistyce, ale również
nowoczesnych apartamentów
czy domów.
Projektantom udało się za
chować elegancję i delikatną li
nię stylu Thonet, a jednocześ
nie nadać meblom nowoczesny
charakter.

Firma produkuje fotele, ław
ki, ale przede wszystkim krze
sła istoły. I odnosi sukcesy. Np.
krzesło Merano zostało nagro
dzone w 2011 r. prestiżową
w świecie wzornictwa nagrodą
Reddot design award. Merano
to dębowe,gięte krzesło zapro
jektowane przez Włocha Alexa
Guflera. O jego dekoracyjnoś
ci decydują dwa gięto-klejone
elementy drewniane, skrzyżo
wane pod kątem prostym, słu
żące za siedzenie i oparcie. Ca
łość oparta jest na nietypowych
dla stylu Thonet prostych no
gach.
- Czeska marka powstała
w oparciu o założoną w 1861 r.
fabi~ykę
mebli
giętych
wBystńcypodHostynem, któmjfundatorem był nie kto inny
jak Michael Thonet - mówi Ka
tarzyna Szymanik z firmy
Formazone.- Ton jako spadko
bierca dziedzictwa Thoneta ma
wyłączność na pmdukcję legen
darnego krzesła nr 14.
Lokalizacja fabryki nie jest
przypadkowa, gdyż Bystrica
otoczona jest lasami bukowy
mi. Jest to najstarsza tego typu
manufaktura na świecie.

