
ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA 
MUZEUM SZTUK UŻYTKOWYCH

20.10.2020 przypada Międzynarodo-
wy Dzień Krajobrazu. Z tej okazji rozłożysta lipa w naszym 
muzealnym ogrodzie otrzymała imię wybrane spośród 
propozycji nadesłanych przez Widzów. Od dziś to URSZULA 
– na cześć córki Jana Kochanowskiego i jego fraszki Na lipę 
(mamy nadzieję, że z radości zaszumi jej fragmentem:  
„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie”). Nasza 
lipa od lat żywi i cieszy roje pszczół, więc ukryty w imieniu 
Urszula UL będzie tu leżał jak ULał! Do obcowania z na-
turą zachęcamy nie tylko w muzealnym ogrodzie, ale też 
na ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych. Przygotowaliśmy 
ścieżkę „Wysokie drzewa” do indywidualnego zwiedzania. 
Tytułowe drzewa odgrywają w obiektach z naszej kolekcji 
różną rolę – symbolu, materiału, kunsztownego zdobienia. 
Zapraszamy do odkrywania sekretnego życia drzew!

Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza
I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,
Z których widmami rośnie wyzwolona dusza...
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!

Leopold Staff, Wysokie drzewa (fragment)
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Trzy deski z niezachowanych skrzyń gotyckich
Niemcy północne (?), XV/XVI w., drewno dębowe, MNP Rd 1513/1–3

Piękno średniowiecznego rzemiosła doceniono w wieku XIX.  

To zamiłowanie spowodowało, że każdy, najmniejszy nawet 

przedmiot wykonany w wiekach średnich (lub choćby jego  

fragment) przechowywano „jak relikwie”, budując pierwsze  

muzealne kolekcje. Niewielkie deski zdobione średniowiecznym 

ornamentem (rozetami i „rybimi pęcherzami”) były kiedyś częścią 

większego mebla – skrzyni bądź kredensu. Doceńmy zręczność 

i staranność dawnych snycerzy i stolarzy, którzy bez użycia elek-

trycznych narzędzi wykonali w bardzo cienkiej dębowej desce 

tak skomplikowane wzór. Charakterystyczna struktura drewna 

dębowego dodaje malarskiego waloru tym płaskorzeźbom. 

Werdiury
Walka jednorożca z dzikiem  
Flandria, warsztat prowincjonalny, 2. połowa XVI w. wg kartonów nieznanego malarza  
z kręgu Pietera Coecke van Aelst; wełna, jedwab; MNP Rw 689

Walka pantery z wilkiem  
Flandria, warsztat prowincjonalny, 2. połowa XVI w. wg kartonów nieznanego malarza  
z kręgu Pietera Coecke van Aelst; wełna, jedwab; MNP Rw 690

W tym pięknym, zielonym (stąd słowo werdiura: łac. viridis) 

i obfitującym w przeróżne gatunki drzew lesie zabijają się 

zwierzęta. A zatem nie jest to raj. Obecność smoka i jedno-

rożców wskazywałyby na baśń, ale baśnią świat naszych 

werdiur również nie jest. Raczej chodzi tu o symboliczne 

przedstawienie przeciwieństw. Na przykład zwierząt mi-

tycznych i rzeczywistych, zwierząt łagodnych i drapieżnych. 

Werdiury są parą, ale zarazem stanowią jedność. Być może 

chodzi więc o ukazanie jedności przeciwieństw – rene-

sansowej coincidentia oppositorum. W przedstawieniu nie 

występują ludzie, lecz zapewne to właśnie człowiek i całe 

spektrum sprzeczności, które nim kierują, są głównym  

tematem dzieł.

[1]ŚREDNIOWIECZE

[2]RENESANS
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Szafa z intarsjowanymi scenami  
Pokłonu Pasterzy i Hołdu Trzech Króli
Śląsk, 1620–1640; drewno sosnowe w konstrukcji, profile z dębiny, intarsja: czarny dąb i dąb barwiony,  
orzech, drewno owocowe barwione, brzoza i olcha; MNP Rd 1074

Jedną z najciekawszych technik dekoracji mebli i sprzętów jest 

intarsja. Polega na tworzeniu wzorów ornamentalnych, pejzaży 

czy scenek figuralnych przy pomocy kawałków różnych gatunków 

drewna. Układa się je tak, by naturalne kolory drewna i wzory  

słojów tworzyły zamierzoną w projekcie kompozycję. By uzyskać 

pożądany efekt, drewno często się podbarwia. Spójrzmy na sceny 

wyobrażone na drzwiach tej manierystycznej szafy. Zastosowano 

tu wiele gatunków drewna – ciemne, takie jak dąb i orzech, oraz 

jasne, jak brzoza i olcha. Niektóre kawałki drewna zabarwiono 

lub uczerniono przez podpalanie. 

Szafa sieniowa
Gdańsk, początek XVIII w.; drewno olchy (?) w konstrukcji i dębowe na zewnątrz, snycerka; MNP Rd 178

Szaleństwo dekoracji wyrzeźbionej w twardej dębinie!  

Ogromna konstrukcja ciężkiej szafy sieniowej „obwieszona” 

została płaskorzeźbionym ornamentem roślinnym. Wśród  

gęstej roślinności dostrzec można półplastyczne personifikacje 

czterech pór roku. Takie jak ta, sporych rozmiarów szafy, poza 

oczywistym użytkowym przeznaczeniem, były także swego 

rodzaju manifestacją statusu majątkowego właścicieli. Ich usta-

wianie w sieniach było pewnego rodzaju modą, trwająca przez 

200 lat. W sieniach zamożnych gdańskich domów stało czasem 

kilka takich szaf. 

[3]BAROK
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Patera dekoracyjna ze schadzką w ogrodzie
Abraham Grill (mistrz: 1672, zm. 1682), Augsburg, Niemcy, ok. 1672–1674 r.; srebro złocone kute; MNP Rm 3773

W płytkim lustrze paterki przedstawiona została scena schadzki 

w ogrodzie: dama i kawaler w strojach z około połowy XVII wieku. 

Ogród wyobrażają dwa rosochate pnie dużych drzew i kilka młodych 

wiotkich drzewek. 

Umieszczenie sceny schadzki w ogrodzie, nawet jeśli kochankowie 

występują we współczesnych kostiumach, kojarzy ją z idyllicznym 

ogrodem miłości. Temat ten wywodzi się ze średniowiecznych ilumi-

nowanych manuskryptów oraz z tradycji wyobrażeń hortus conclusus 

(zamkniętego ogrodu), który był wówczas odnoszącym się do Marii 

symbolem czystości i dziewictwa. Z biegiem czasu przedstawienia te 

uległy transformacji – zapełniane wytwornymi młodymi parami ogrody 

stawały się miejscem zabaw i wysublimowanej, dworskiej gry miłosnej.

Stare drzewa, stanowiące ramę przedstawienia, symbolizują miłość 

starą jak świat, a młode i wątłe – młodą miłość przedstawionej pary.

Pot-pourri – waza dekoracyjna do wonności  
z miniaturami
Königliche Porzellan-Manufaktur Meissen, Miśnia, Saksonia, model: ok. 1760 r., realizacja: XIX/XX w.;  
porcelana malowana naszkliwnie, dekoracja plastyczna i reliefowa, złocenie; MNP Rz 896ab 

[4]

Na jednej stronie brzuśca zamieszczono przedstawienie typu fêtes  

galantes: wytworne towarzystwo w dworskich strojach muzykujące 

w otoczeniu pejzażowym. Po drugiej stronie – bukiet kwiatów.  

W zbiorach muzeum znajduje się druga, podobna waza z przedstawie-

niem dworskich zalotów w otoczeniu pejzażowym.

Pełne poetyckiego wdzięku, z nutą erotyki, scenki fêtes galantes wyrażają 

metaforę ogrodu miłości – krainy szczęścia i miłości w harmonii z naturą. 

Występowały na naczyniach, tabakierkach, wachlarzach etc. Przedstawiony 

w nich świat był odbiciem życia pełnego swobody i zabawy. 

Scenki na wazach z kolekcji muzeum wzorowane są na motywach 

L’amour paisible (Miłość spokojna) Antoine’a Watteau z ok. 1719 roku. 

W 1741 roku manufaktura miśnieńska zakupiła w Paryżu ponad 100 szty-

chów artysty, jako wzory dla malarzy porcelany. Przedstawiały różnorod-

ne ujęcia motywu fêtes galantes. 
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Wachlarz 
Francja, ok. 1780–1790; szylkret, jedwab, papier, cekiny, gwasz; MNP V 373

Na świeżym powietrzu – swobodniej niż w pałacu; pod drzewem, 

bo przecież nie wolno się opalić (któż by chciał flirtować z opa-

loną damą), można oddać się zmysłom i domysłom. Muśnięcie 

piórek maleńkiego ptaszka, dźwięki liry korbowej, na której gra 

dama w bocznej sekwencji wachlarza, i fletu w dłoniach mężczy-

zny w środkowej sekwencji, wpatrzone w siebie pary i węszący 

coś w oddali pies. Wszystkie zmysły mają tu pełną swobodę.  

Wydostawszy się z klatki, ptaszek przysiadł na dłoni damy. 

Identyczny ptaszek usiadł też na dłoni mężczyzny z bocznego 

przedstawienia wachlarza. To ten sam czy para do ptaszka damy? 

Nie ma to większego znaczenia. W samym centrum przedstawie-

nia ubrany na czerwono chłopiec – odniesienie do postaci Amora 

– reżyseruje scenę. 

Zestaw waz dekoracyjnych
Chiny, Ching-te-Chen (?), epoka Qing, okres Kangxi 1662–1722; porcelana malowana podszkliwnie kobaltem;  
MNP Rz 1611, MNP Rz 1612, MNP Rz 678ab, MNP Rz 678ab, MNP Rz 1611, MNP Rz 1612

Utworzony zestaw składa się z dwóch butli o kształtach zwanych 

meiping – z pękatym brzuścem w górnej partii i krótką, wąską 

szyjką, oraz wazy balasowej z pokrywą. Tworzy tzw. garnitur.

W malowanej dekoracji, rozłożonej na całych powierzchniach  

naczyń, występują białe gałązki kwitnącej japońskiej śliwy 

(lub japońskiej moreli). Rośliny przedstawione są na tle kobalto-

wym, nieregularnie podzielonym cienkimi liniami, które miały 

przedstawiać spękany lód. Dekoracja ma znaczenie symboliczne. 

Nawiązuje do symboliki Trzech Przyjaciół Zimy – śliwy, sosny 

i bambusa, które potrafiły oprzeć się zimowym mrozom i były 

jednocześnie emblematami długowieczności. Śliwa zapowiadała 

wiosnę kwiatami przebijającymi się przez śnieg, sosna utrzymy-

wała zieleń, a bambus posiadał młodzieńczą prężność. 

Symboliczne motywy roślinne były na wschodniej porcelanie bardzo  

starannie dobierane i opracowywane. Europejczycy często nie rozumieli 

ich znaczenia. Traktowali przedstawienia jako ornament czysto dekoracyjny. 

Zachodni kupcy wykorzystywali ten brak wiedzy i w swych zamówieniach 

dla Europejczyków sugerowali wschodnim wytwórcom zestawy motywów 

często na Wschodzie nic nie znaczące. 
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Zestaw naczyń z dekoracją w stylu imari
Okręg Arita, Japonia, ok. 1700 r.; porcelana malowana podszkliwnie kobaltem,  
naszkliwnie czerwienią żelazową i złotem oraz farbami emaliowymi;  
MNP Rz 1216 MNP Rz 1562, MNP Rz 1563, MNP Rz 1566, MNP Rz 1567 

Zestaw pięciu naczyń dekoracyjnych z ok. 1700 roku 

prezentuje dekorację imari, w wersji szczególnie po-

pularnej z gęstym, wręcz przeładowanym zdobieniem 

utrzymanym w niebiesko-czerwono-złotej gamie 

barwnej. Przedstawienia malowane są podszkliwnym 

błękitem o zróżnicowanym tonie oraz mocną  

naszkliwną czerwienią żelazową i złotem występują-

cym w dużej ilości. Są typem dekoracji wzorowanej na 

tkaninach brokatowych. Wytwórcy wschodni sięgnęli 

po nią z inspiracji kupców holenderskich. Dominu-

jącymi motywami są tu peonie oraz chryzantemy, 

kwiaty, które najczęściej pojawiały się w zdobnictwie 

japońskim, występując jako wyznacznik najwyżej uro-

dzonych. Na talerzach i wazach towarzyszą roślinom 

rezerwy z motywami pejzażowymi z kwitnącymi drze-

wami i zabudowaniami nadbrzeżnymi. 

Zdobienie imari, z szeroką gamą motywów zdobni-

czych, prezentują również inne znajdujące się w zbio-

rach muzeum talerze dekoracyjne, chińskie i japońskie, 

a także efektowna chińska waza z pokrywą zwieńczo-

ną figurką lwa Fo wspartego na kuli, określanej mia-

nem „świętej perły”.

Wyraz dekoracji imari pochodzącej z Chin nie był 

zgodny z duchem stylistyki japońskiej, jednak stoso-

wano ją często na wyrobach wytwarzanych na eksport 

przynoszący dużą korzyść.
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Butla czworoboczna z dekoracją w stylu kakiemon,  
ze zbiorów króla Augusta II w Pałacu Japońskim 
w Dreźnie 
Königliche Porzellan-Manufaktur Meissen, Miśnia, Saksonia, lata 1725–1735;  
porcelana, malowana naszkliwnie wielobarwnie; MNP Rz 486

Gałązki roślinne z pędami bambusa i kwiatami peonii prezentują dekora-

cję kakiemon. Styl wykreowany został w końcu XVII wieku w Japonii przez 

malarza z rodziny Sakaida Kakiemon. Wyznacznikiem zdobienia była duża 

powierzchnia pustej białej przestrzeni, zrównoważonej asymetrycznie rozło-

żonymi przedstawieniami wielobarwnymi. Miśnia przejęła tę dekorację.

Wśród motywów zdobniczych dekoracji kakiemon występują drzewka  

śliwy, sosna oraz bambus, przepiórka, snop pszenicy, motywy lambrekinowe, 

„indiańskie kwiaty”, egzotyczne ptaki etc. Wszystkie przedstawienia miały 

znaczenie symboliczne. Łączono je czasem z dekoracją czysto europejską. 

Nieregularne rozrzucenie motywów miało dodatkowy aspekt. Pozwalało 

ukryć niedoskonałości masy porcelanowej – zgrubienia i ciemne plamki  

zanieczyszczeń. 

Kabinet chinoiserie
Christoph Minder (?), Berlin, 1739; drewno olchy, sosny i topoli w konstrukcji,  
biała laka europejska, złoto; MNP Rd 17

Spore, złote, trudne do identyfikacji drzewa tworzą krajobraz  

w scenkach wyobrażonych na drzwiach tego mebla. Na drzewach  

odpoczywają ptaki, a w ich cieniu toczy się spokojne życie. Sielanko-

wy i egzotyczny zarazem klimat scenki, przyroda i architektura rodem 

z Chin, postacie ubrane w orientalne stroje – to motywy składające się 

na termin chinoiserie (z francuskiego: chińszczyzna). Moda na ten typ 

dekoracji narodziła się w XVIII wieku, kiedy na stary kontynent trafiały 

luksusowe towary z Dalekiego Wschodu. Scenki z drzeworytów i cera-

miki, choć niezrozumiałe dla Europejczyków, zachwycały ich swoją  

egzotyką. Powielano je, tworząc meble takie jak ten – europejskie 

w formie, ale o dalekowschodniej dekoracji.. 
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Dwie wazy dekoracyjne z miniaturami obrazów  
z bitew i kampanii napoleońskich:
Waza z miniaturą obrazu Kampania francuska 1814 Ernesta Meissoniera z 1864 r.; Francja, Sèvres (?),  
Manufacture Impériale (?), ok. 1870–1890 r.; porcelana malowana wielobarwnie naszkliwnie,  
mosiądz odlewany złocony; MNP Rz 801

Waza z miniaturą złożoną z dwóch obrazów: Bitwa pod Frydlandem i Bitwa pod Jeną, Napoleon przejeżdżający  
przed wojskiem Horace’a Verneta z 1836 r.; Francja, Sèvres (?), Manufacture Impériale (?), ok. 1870–1890 r.;  
porcelana malowana wielobarwnie naszkliwnie, mosiądz odlewany złocony; MNP Rz 1170

KLASYCYZM–EMPIRE–
BIEDERMEIER [5]

Obraz Ernesta Meissoniera Kampania francuska 1814 wyobra-

ża tzw. kampanię sześciodniową, która miała miejsce w re-

jonie Ardenów, w północno-wschodniej Francji, pomiędzy 

10 a 14 lutego, i była serią ostatnich zwycięskich bitew  

Napoleona I. W tle widoczny ośnieżony masyw iglastego lasu.

Obraz Horace’a Verneta Bitwa pod Frydlandem przedstawia 

scenę z bitwy 14 czerwca 1807 roku i wyobraża Napoleona 

nakazującego Nicolasowi Charlesowi Oudinotowi kontynu-

ować atak na wojsko rosyjskie. Między nimi przedstawiony 

jest Etienne de Nansouty, a za cesarzem, po jego prawej stro-

nie marszałek Michel Ney, książę Elchingen. Na wazie wyko-

rzystano prawą część tego wyobrażenia. Natomiast lewa część 

miniatury pochodzi z obrazu Bitwa pod Jeną, Napoleon przejeż-

dżający przed wojskiem. Podczas przeglądu wojsk przed bitwą  

14 października 1806 roku cesarzowi towarzyszą Joachim  

Murat i Louis Alexandre Berthier, na wazie umieszczeni na-

przeciw wodza. Między ludźmi, końmi i armatami znajduje się 

samotne drzewo. Co ciekawe, drzewo umieszczone na polu 

bitwy pod Friedlanden nie znajduje się na obrazie Verneta,  

zatem zapewne zostało dodane po prostu jako symbol  

pejzażu.
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Kufel – w pokrywie scena: Odpoczynek Świętej Rodziny 
podczas ucieczki do Egiptu
Ludwig Neresheimer &. Co, Hanau, Hesja, koniec XIX w.; srebro złocone, kute, odlewane; MNP Rm 134

HISTORYZM [6]

Neobarokowy kufel typu tankard: na trzech kulistych nóżkach,  

o cylindrycznym niskim korpusie, z szerokim, masywnym uchem  

i płaską pokrywą. W pokrywie plastycznej plakieta z przedstawieniem 

Odpoczynku Świętej Rodziny podczas ucieczki do Egiptu w stylu malar-

stwa Petera Paula Rubensa. 

Miejsce zażywania wytchnienia tworzą dwa rozłożyste drzewa i ruiny 

budowli w tle. To właśnie oaza stanowiła punkt odpoczynku podróż-

nych na pustynnej trasie z Betlejem do Egiptu. Była tam woda, rosły 

drzewa, zatem można było schronić się przed skwarem. Oaza jest więc 

symbolem schronienia, możliwości wytchnienia w trudach podróży 

i ochrony przed nieprzyjaznym światem.

Kufel neobarokowy z wyobrażeniem Pomony  
i jej orszaku 
Gebrüder Neumann, Hanau, Hesja, 1896 r.; srebro złocone, trybowane, rytowane i odlewane,  
kość słoniowa rzeźbiona; MNP Rm 144

Rzeźbiony w kości, owalny korpus kufla przedstawia rzymską boginię ogro-

dów, sadów i drzew owocowych oraz płodnej obfitości Pomonę na tronie 

pod baldachimem oraz nimfy i putta z jej orszaku, z bukietami kwiatów 

i pękami owoców – w tym winogron – w rękach. W skrajach sceny duże, 

stare, rozłożyste drzewo, z obficie ulistnionymi gałęziami. 

Atrybutami Pomony były owoce i kwiaty, a wśród nich najważniejszymi 

były winogrona i jabłka, które oprócz oczywistych, „winnych” konotacji, 

są także kojarzone z miłością i pełnią funkcję erotycznej metafory.  

„Święto wina” jest radosne i swawolne…
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Wazon Sto jeleni
Chiny, epoka Qing, okres Qianlong, lata 1736–1795, porcelana malowana wielobarwnymi emaliami; MNP Rz 728

DALEKI WSCHÓD [7]

Biało szkliwiony czerep pokrywa wielobarwna dekoracja o motywie pejzażowym  
ze zwierzętami. Kompozycja zdobienia znakomicie współgra z formą wazonu.  
Pierwszy plan przedstawienia rozmieszczono wokół dolnej partii pękatego brzuśca; 
pośród skał, strumieni i rozmaitych roślin, w tym sosen, drzewek brzoskwini i bambu-
sów pasą się jelenie, kozły i sarny. Teren pnie się w górę wokół zwężającego się naczy-
nia i zwieńczony jest szczytami skalnymi oraz koronami sosen, sięgającymi wylewu. 

Motyw stu jeleni jest popularny w sztuce wschodniej i zawiera bogate treści sym-
boliczne. Na przedstawieniu nie musi być dosłownie stu zwierząt, ale powinno być 
ich dużo.  „100” to liczba symbolizująca obfitość, odnosząca się jednocześnie do gry 
słownej. W języku chińskim słowo „jeleń” to homonim słowa „honorarium” (pensja, 
wynagrodzenie), zatem „100 jeleni” oznacza wielki sukces finansowy. Jeleń w kulturze 

Serwantka japonizująca
Europa środkowa, ok. 1900 r.; drewno mahoniowe, sosnowe i brzozowe (?) w konstrukcji, fornir mahoniowy,  
snycerka, intarsja; MNP Rd 1240

SECESJA [8]

Przyjrzyjmy się bliżej tej serwantce. Nazwaliśmy ją „japonizującą” z powo-

du kształtu, charakterystycznego dla japońskich mebli z końca XIX wieku, 

delikatnej konstrukcji oraz bardzo oszczędnej dekoracji. Tył górnej półki 

wypełnia wyobrażenie spokojnego krajobrazu, jakby zatrzymanego 

w bezruchu, wyobrażonego dość płasko, jak z japońskich drzeworytów. 

Zwróćmy uwagę, jak dobrano kawałki drewna do wykonania tego pejza-

żu. Układ słojów doskonale podkreśla kształt koron drzew, ich wysokość 

i bujne, gęste ulistnienie. 
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chińskiej utożsamiany jest również z Gwiezdnym Bogiem Długowieczności, co podkreślone zostało 
w przedstawieniu obecnością również innych symboli długowieczności – brzoskwiń i grzybów lingzhi. 

Ponadto motyw jeleni w leśno-skalnym krajobrazie odnosi się do ulubionej rozrywki cesarskiej – tworze-
nia ogrodów i terenów łowieckich, które często wypełniano jeleniami.



Suknia balowa, tzw. koszulka charlestonowa 
Polska, ok. 1927 r., zielona koronka o różnej wielkości tiulu, broszowana nićmi metalowymi srebrnymi,  
szycie maszynowe, MNP Rw 459

PARADA STROJÓW [9]

Oprócz sal balowych i resurs (odpowiedników dzisiejszych klubów) natural-

nym środowiskiem zielonej sukienki były wnętrza miejskich modernistycz-

nych willi, gdzie przyroda stanowiła część zamysłu architekta. Zakładał on 

otwarcie na zieleń, zwłaszcza na smukłe drzewa i rośliny iglaste. Miały do 

tego służyć rozmaite przeszklenia, uwzględniające przyrodę jeszcze na etapie 

projektu i budowy. Przenikające się przestrzenie wnętrz i ogrodu wspaniale 

sprawdzały się podczas przyjęć. To właśnie w latach 20. XX wieku awangardo-

we budynki odrzuciły klasyczne dodatki w postaci gzymsów i belkowań,  

panie zaczęły zrzucać gorsety i nosić proste, wysmuklające sukienki bez  

zaznaczonej talii, a świerki otaczające modernistyczne wille po raz pierwszy 

były świadkami synkopowych jazzujących melodii. 

Karciak – stolik z rozkładaną płytą, do gier w karty 
projekt: Edmund Węcławski (1892–1965), koniec lat 20. XX w.; wykonanie: Józef Sroczyński – Fabryka Mebli Artystycznych 
w Poznaniu, koniec lat 20. XX w./ początek lat 30. XX w.; drewno sosnowe, fornir orzechowy; MNP Rd 1249

LATA 20., LATA 30. XX WIEKU [10]
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Ten niewielki mebel został wykonany w czołowej poznańskiej firmie me-

blowej wg projektu jednego z najwybitniejszych poznańskich meblarzy. 

Spójrzmy, jak mistrzowsko ułożono piękny orzechowy fornir na zamknię-

tym blacie stołu do gry w karty. Cztery okręgi tworzą rodzaj abstrakcyjnej 

kompozycji – jak namalowany przez naturę obraz, złożony tylko przez 

stolarza. Drewno orzechowe było ulubionym materiałem do wykonywa-

nie mebli i sprzętów – odpowiednio miękkie, pozwalało się dobrze kształ-

tować, jego złocista, ciepła barwa oraz ciekawy układ słojów pozwalały 

na uzyskanie dodatkowych efektów wizualnych. 

Zespół MSU


