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czy Jules’a *Leleu nie był on modernistą tradycyjnym, gdyż określenie to przylgnęło do
projektantów tworzących w latach dwudziestych XX w. sprzęty oparte na doświadczeniach osiemnastowiecznych ebenistów, działających na dworze Burbonów. Styl Rateau
nawiązuje raczej do znacznie wcześniejszych
wzorców, zwłaszcza hellenistycznych, grecko-rzymskich, etruskich oraz rzymskich. Można
zatem – paradoksalnie – stwierdzić, że Rateau
był modernistą neoklasycznym. Brąz, który stał
się jego znakiem rozpoznawczym, stosowano
powszechnie już w czasach antycznych: wytrzymałość tego metalu umożliwia tworzenie
skrajnie lekkich form dekoracyjnych. Tę samą
lekkość i wdzięk dostrzec można w sprzętach
(powyżej) Kolekcja wystawiona

z brązu autorstwa Rateau. Podobnie jak meble

w Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork,

antyczne, również te urzekają smukłością i ele-

1926, obejmuje: brązowe krzesło typu fish
(ryba) zaprojektowane do nowojorskiej
rezydencji państwa Blumenthalów,

biegów stosowanych też przez innych znanych

do ustawienia przy basenie, ok. 1920;

twórców z epoki: włączniki lamp wykonywał

parę brązowych lamp podłogowych

z kości słoniowej, klosze – z alabastru i krysz-

z alabastrowymi kloszami; toaletkę
i gerydon z brązu.
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ARMAND - ALBERT RATEAU

gancją. Zdobiąc je, artysta uciekał się do za-

tału górskiego, zaś blaty stołów – z czarnego
marmuru. Obicia siedzeń, zazwyczaj jedwabne,

(po lewej) Toaletka, brąz z marmurowym

zdobiły pastelowe motywy roślinne lub linearne,

blatem.

nawiązujące do tradycji XVIII w.

(po prawej) Sypialnia wystawiona
w nowojorskim domu handlowym Lord
& Taylor, 1928, meble z palisandru,
z żelaznymi okuciami, rzeźba autorstwa
Jacques’a Lipchitza, projekt dywanu:
Jean Burkhaltera.
(sąsiednia strona) Zestaw mebli –
stołek i rozkładany stolik z mahoniu
kubańskiego oraz lampa podłogowa
„La Religieuse” z metalu i alabastru,
model SN31, zaprojektowana
w 1923 r. i prezentowana w 1925 r. na
paryskiej Wystawie Międzynarodowej.

(pośrodku, po lewej) Fotel z regulowanym
oparciem, model MF220, heban makassarski,
skórzane obicie, ok. 1922.
(pośrodku, po prawej) Projekt szezlongu
i stolika, palisander i drewno amourette,
wystawiony w 1923 r. podczas *Salon
d’Automne.
(po prawej) Biurko do salonu, model MB223,
heban makassarski, zaprojektowane na
prywatne zamówienie, ok. 1920.
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PIERRE CHAREAU

(poniżej) Semiramida, malowany

[po prawej) Śiwa, malowany na zimno

na zimno brąz i rzeźbiona kość

brąz i rzeźbiona kość słoniowa na

słoniowa na marmurowym cokole,

onyksowym cokole z wbudowanym

lata dwudzieste XX w.

źródłem światła, lata dwudzieste XX w.

RZEŹBA

|

DEMETRE CHIPARUS

107

(po prawej) Wiosenne przebudzenie,
malowany na zimno brąz i rzeźbiona
kość słoniowa, lata dwudzieste XX w.

(po lewej) Adoratorka słońca, malowany
na zimno brąz i rzeźbiona kość słoniowa,
lata dwudzieste XX w.
(sąsiednia strona) Kolekcja posążków z brązu
i kości słoniowej; górny rząd, od lewej do
prawej: Mandolinistka Preissa, Miro Demetre
Chiparusa oraz Dżokejka Brunona Zacha; dolny
rząd: Wioślarka Preissa; Pejcz Zacha oraz
Kolombina i Arlekin Ottona Poertzela, połowa
lat dwudziestych XX w.

128
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projektu. Opracował ponad czterdzieści różnych okładek do Calligrammes Apollinaire’a,
z których każda stanowi dynamiczną wariację
na ten sam temat. W swoich surrealistycznych
dziełach korzystał z ikonografii zainspirowanej
pracami André Bretona i Paula Éluarda. Szczególnie interesujący jest motyw falujących linii,
rozchodzących się gwiaździście ze wspólnego
centrum i dających wrażenie trójwymiarowości.
Bonet zaprojektował m.in. niezwykle oryginalne oprawy do ilustrowanych przez Picassa wydań Historii naturalnej Buffona oraz Nieznanego
arcydzieła Balzaca.
Współpracując z orfèvriers i jubilerami
(Egouvillem, Pierre’em Boitem oraz GUSTAVEM MIKLOSEM), Bonet inkrustował swoje
okładki niklem, stalą, złotem, platyną oraz

duraluminium. Jego projekty realizowali znani introligatorzy, wśród nich René Desmules,
Clovis Lagadec, Henri Lapersonne, Maurice

(u góry strony) La Petite Ville (Yan Bernard

Trinckvel oraz Charles Vermuyse, zaś za zło-

Dyl), inkrustowana skóra (oprawa wykonana

cenia odpowiadali m.in. Roger Arnoult, Roger

przez Maurice’a Trinckvela), 1927.

Cochet, Charles Collet, Raymond Mondange
i Guy Raphael.
W czasie Wielkiego Kryzysu spadła liczba
zamówień i w latach 1934–35 Bonet musiał,
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(powyżej) Les Frères Karamazov (Fiodor
Dostojewski), jeden z trzech tomów,
inkrustowana skóra ze złotymi tłoczeniami
i palladem, 1929.

PAUL BONET

TAMARA ŁEMPICKA

(DE LEMPITZKI)
(1898–1980)

Na świat przyszła w Warszawie jako Tamara

obrazy Łempickiej zawierają pierwiastki ho-

Górska, jedno z trójki dzieci Borysa Górskie-

moerotyczne, bez wątpienia odzwierciedlające

go i Malwiny z domu Decler. W 1916 r., krót-

biseksualizm samej malarki.

ko przed wybuchem rewolucji, która wyniosła

Charakterystyczny i śmiały styl Łempi-

bolszewików do władzy, poślubiła Tadeusza

ckiej widać w około stu portretach wykona-

Łempickiego, polskiego adwokata, poznanego

nych w okresie 1925–39. Artystka nawiązywa-

w Sankt Petersburgu.

ła do koncepcji kubistycznych, które jednak

Gdy jej mąż trafił do aresztu, Łempi-

humanizowała: mężczyźni są na jej obrazach

cka opuściła terytorium Rosji. W 1918 r., po

stanowczy i zdystansowani, zaś kobiety – na

zwolnieniu Tadeusza, obydwoje wyjechali do

odwrót – epatują jawnym erotyzmem, deka-

Paryża. Tam urodziła się ich córka Kizette,

dencją oraz (zwłaszcza u starszych wiekiem

zaś sama Łempicka postanowiła wypróbować

modelek) aurą nieprzemijającego pożądania.

swoich sił jako malarka i wstąpiła do Académie

W 1929 r., po rozpadzie małżeństwa,

de la Grande Chaumière. Wkrótce przeprowa-

Łempicka wyjechała do Nowego Jorku, gdzie

dziła się na Montparnasse, gdzie przesiady-

przyjęła zlecenia na kilka kolejnych portretów.

wiała w kawiarniach popularnych wśród arty-

Wraz z nastaniem Wielkiego Kryzysu i związa-

stycznego demi-monde Paryża. W tym okresie

nego z nim pesymizmu, powróciła w 1931 r. do

nawiązała znajomość m.in. z Maurice’em De-

Paryża i tu, w latach 1931–39, nadal portreto-

nisem, a później z André Lothe’em – dwoma

wała sławne i wpływowe osobistości, wśród

malarzami, którzy wywarli istotny wpływ na jej

nich królową Grecji i króla Hiszpanii Alfon-

styl. Przyjaźnie z przedstawicielami paryskiej

sa. Z czasem jej obrazy zaczęły zatracać ku-

socjety zaowocowały serią dwunastu portre-

bistyczny charakter. Artystka wystawiała teraz

tów, których wystawę i aukcję zgodziła się zor-

swoje portrety w miejskich galeriach, m.in.

ganizować Colette Weil, właścicielka galerii.

w Galerie Zak, Galerie Colette Weil i Galerie

Na niektórych z tych dzieł widnieje podpis „Ta-

du Cygne. W 1933 r. wyszła za barona Raoula

mara de Lempitzki”, zaś na innych – „de Lem-

Kuffnera i w 1939 r. wspólnie z nim wyemi-

pitzka”. Kolejnym projektem Tamary był cykl

growała do USA. Początkowo zamieszkali

portretów przedstawicieli zamożnej burżuazji

w Hollywood, lecz po roku przeprowadzili

oraz arystokracji europejskiej, m.in. hrabiego

się do Nowego Jorku. Po śmierci Kuffnera

de Furstenberg-Hendringena, księżnej de la

w 1962 r. Łempicka osiadła w Houston, bli-

Salle, markiza Sommi Picenardiego oraz sław-

sko córki Kizette. W 1978 przeprowadziła się

nego włoskiego pisarza, poety i dramaturga

do Cuernavaca w Meksyku, gdzie zmarła dwa

Gabriela d’Annunzia, z którym – podobnie jak

lata później. Jej obrazom z późnego okresu

z kilkoma innymi osobami pozującymi do jej

brakuje międzywojennej werwy i dynamizmu,

dzieł – Łempicka miała romans.

zaś miejsce śmiałych portretów zajmują nie-

W połowie lat dwudziestych wystawy płó-

zbyt interesujące martwe natury z kwiatami.

cien Łempickiej na Salon d’Automne, Salon
des Tuileries oraz Salon des Femmes Peintres przyciągnęły uwagę społeczności artystycznej. W 1927 r. Łempicka, u szczytu sławy,
portretowała animatorów Les Années Folles,
posługując się przy tym chłodną i zdystansowaną techniką artystyczną, która z czasem
urosła do rangi wyznacznika stylu art déco.
Po sławnym Autoportrecie w zielonym Bugatti
(1925) przyszła kolej na cykl wyrazistych obrazów, ukazujących dumne postaci na tle wieżowców. Do tej grupy zaliczamy obrazy Andromeda (ok. 1929), Pani Alan Bott (1930), Mme
Boucard (1931), Adam i Ewa (1932) oraz Suzy
Modele Assise, olej na płótnie, późne lata

Solidor (1933; Solidor była jedną z przyjació-

(sąsiednia strona) Printemps, olej na

dwudzieste XX w.

łek i kochanek Tamary). Zarówno te jak i inne

płótnie, ok. 1928.
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TAMARA ŁEMPICKA

książek, których sam Schmied nie ilustrował –

a na domiar złego na rynku wtórnym zaczęły się

zamawiano u artystów takich jak Jean *Goul-

pojawiać niektóre z jego wcześniejszych dzieł.

den, Georges *Barbier, Jouve, Sureda i Bergue.

Pragnąc chronić ich wartość (a tym samym

Schmied brał udział w licznych wystawach, m.in.

własną reputację), Schmied postanowił kupo-

w dorocznych ekspozycjach w Galerie Geor-

wać wszystkie takie wydania. Rezultatem było

ges Petty, wspólnie z Dunandem, Gouldenem

nieuchronne bankructwo. W 1935 r. zamknięto

i Jouve’em. Jako członek Société Nationale des

warsztat przy rue Halle, zaś w kwietniu tego sa-

Beaux-Arts oraz *Société des Artistes Français

mego roku w paryskim Hôtel Drouot odbyła się

uczestniczył w Salonach organizowanych przez

aukcja pozostałego inwentarza firmy. Zdruzgo-

te instytucje, zaś w 1927 r. przygotował autorską

tany Schmied udał się na dobrowolne wygnanie

wystawę obrazów i opraw w galerii Arnolda Se-

do osady Tahanaout położonej na marokań-

ligmana. Do grona jego klientów należeli Henri

skiej pustyni, na południe od Marakeszu. Jedną

Vever, Miguet, Chouanard oraz ulubiony autor

z ostatnich osób, które go tam odwiedziły, była

artysty – dr Joseph-Charles Mardrus.

introligatorka Lucie Weill, choć sam Schmied

Krach na Wall Street w 1929 r. i następu-

pod koniec lat trzydziestych kilkakrotnie złożył

jący po nim światowy kryzys gospodarczy miał

wizytę w Paryżu, nadzorując realizację ostatnich

opłakane skutki dla firmy Schmieda. Popyt na

zleconych mu projektów, w tym Fausta i Les

luksusowe wydania książek drastycznie zmalał,

Tapis de Prière.
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FRANÇOIS - LOUIS SCHMIED

(poniżej) La Création (dr Joseph-Charles
Mardrus), we współpracy z Gonin et Cie,
2 tomy, inkrustowana skóra, tłoczenia złote
i na sucho, lakierowane panele, 1928.

zamknięto, zaś Paul Daum trafił do obozu kon-

(sąsiednia strona) Wybór wazonów

centracyjnego, gdzie zmarł. Firma Daum Frères

z trawionego szkła, lata dwudzieste XX w.

wznowiła działalność w 1946 r., pod administracją najmłodszego syna Auguste’a, Henriego.

(poniżej) Wybór naczyń z trawionego
szkła, lata dwudzieste XX w.

Porzuciwszy wyroby szklane, zakład skoncentrował się wyłącznie na produkcji ozdób z kryształu. W 1962 r. zmieniono formułę organizacyjną: ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
przedsiębiorstwo przedzierzgnęło się w spółkę
akcyjną o nazwie Cristallerie Daum, której prezesem został Michel Daum.
Firma po dziś dzień pozostaje pod kontrolą rodziny Daum.

(dalej po lewej) Wazon z trawionego szkła,
lata dwudzieste XX w.
(po lewej) Wazon z trawionego szkła z uchwytem
z kutego żelaza, lata dwudzieste XX w.

SZKŁO
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DAUM FRÈRES

191

(poniżej, po lewej) Metalowe wazony

(poniżej, po prawej) Wyroby metalowe

(u dołu strony) Wybór metalowych naczyń

pokryte laką i patyną, w tym jeden

pokryte laką z inkrustacjami coquille

pokrytych laką i inkrustowanych coquille

dekorowany repusowanym metalem,

d’œuf, lata dwudzieste XX w.

d’œuf, lata dwudzieste XX w.

lata dwudzieste XX w.

wchodzili Louis Fertey (kierownik pracowni),

FOUQUET

Desrosiers, Eric *Bagge, CASSANDRE (patrz
Malarstwo, grafika, plakat i oprawa książek)
oraz malarz André *Leveillé. W 1936 r. w ich
ślady poszedł Jean *Lambert-Rucki, który stworzył dla Fouqueta serię projektów inspirowanych
motywami kubistycznymi i sztuką plemienną.
Fouquet odegrał istotną rolę na *Wystawie Międzynarodowej w 1925 r. oraz na niektórych późniejszych wystawach. Przedsiębiorstwo zakończyło działalność w 1936 r., lecz
Georges kontynuował realizowanie zleceń dla
swojej stałej klienteli, zaś archiwa firmy oraz
należące do niej projekty podarował paryskiemu Musée des Arts Décoratifs.
Jean – kolejny rodowity paryżanin – studiował filologię klasyczną oraz literaturę, nim
w 1919 r. dołączył do spółki ojca. Jako utaAlphonse Fouquet (1828–1911) urodził się

lentowany modernista był w stanie sprostać

w Alençon. Już jako młody chłopak wyjechał

rosnącemu zapotrzebowaniu na abstrakcyj-

do Paryża, gdzie zaczął zgłębiać tajniki rze-

ne wzory i dekoracje w biżuterii oraz objets

miosła pod okiem pewnego jubilera z dziel-

d’art. Zadebiutował na *Wystawie Międzyna-

nicy Marais. Od 1860 r. prowadził niezależną

rodowej w 1925 r., zaś trzy lata później wy-

działalność, czasem współpracując z innymi

dał dzieło Bijoux et orfèvrerie. Poczynając od

jubilerami. Wziął udział w Exposition Interna-

1925 r., reprezentował firmę na licznych wy-

tionale w 1878 r., a rok później otworzył własną

stawach, jednocześnie prezentując własne

galerię przy avenue de l’Opéra. W 1891 r. do

projekty na *Salons d’Automne (1926 i 1928)

spółki dołączyli syn Georges (1862–1957)

oraz Salonach *Société des Artistes Décora-

oraz zięć. Wspólnie przekonali oni Fouque-

teurs (1928). Wszedł w skład grona założycieli

ta do estetyki secesyjnej, której inspiratorem

*Union des Artistes Modernes (UAM) i z jego

był w latach dziewięćdziesiątych XIX w. RENÉ

pomocą organizował autorskie wystawy w la-

LALIQUE (patrz Szkło). Alphonse przeszedł

tach 1930–32. Pomiędzy zamknięciem Maison

na emeryturę w 1895 r., a później spisał (pod

Fouquet (1936) a częściowym przejściem na

pseudonimem Jules Dragon) pamiętniki zaty-

emeryturę (1961) Jean przyjmował zlecenia

tułowane Historie de ma vie industrielle.

od prywatnych klientów, tworząc proste, lecz

Georges przyszedł na świat w Paryżu.

zarazem odważne wyroby jubilerskie (głów-

Przejąwszy schedę po ojcu, zaczął budować

nie pierścionki) na planie kwadratu. Z czasem

reputację przedsiębiorstwa, zatrudniając

porzucił kamienie szlachetne na rzecz innych

w 1899 r. Charles’a Desrosiersa (nauczyciela

kamieni jubilerskich, zwłaszcza onyksu, krysz-

w paryskiej szkole kreślarskiej i projektanta

tału górskiego i akwamarynu, które oprawiał

biżuterii) oraz artystę–grafika Alfonsa Muchę,

w platynę, srebro oraz białe i żółte złoto ozda-

aby przygotowali kolekcję nowoczesnej biżute-

biane czarną laką. Na uwagę zasługuje jego

rii na Exposition Universelle w r. 1900. W 1901,

kolekcja awangardowych bransoletek demi-

przy rue Royale 6, rozpoczął działalność nowy

-parure i roulement à billes (na łożyskach kul-

salon Fouqueta, z wyrazistą secesyjną fasadą

kowych). Jean ostatecznie zakończył karierę

według projektu Muchy.

artystyczną w 1971 r.

Bezpośrednio po zakończeniu wojny
Georges podjął decyzję o odejściu od naturalistycznych projektów i przyjęciu wzorów mo-

JEAN FOUQUET

dernistycznych, z naciskiem na motywy geo-

(po lewej, u góry) Platynowy wisiorek z brylantami,

metryczne oraz jaskrawą paletę barw. Wkrótce

szafirami i czarnym onyksem, 1927.

potem dołączył do niego syn Jean (1899–1984),

(po lewej) Wisiorek na łańcuszku, polerowana

a także zespół projektantów, w skład którego

platyna, szafirowy kaboszon i brylanty, 1929.
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CHASE BRASS & COPPER
(po prawej) Serwis kawowy
z kolekcji Specialty,
chromowany metal
i bakelitowe uchwyty,
ok. 1930–36.

GABRIELLE (COCO) CHANEL
(sąsiednia strona) Naszyjnik
ze srebra, szkła, sztucznych
pereł oraz diamentów, 1923.

pracownię. Od 1943 r. aż do śmierci pełnił funkcję
dyrektora artystycznego u producenta perfum Jean-Pierre’a Guerlaina.
Chanel, Gabrielle (Coco) (1883–1971)
Gabrielle Chanel (powszechnie znana dziś pod pseudonimem Coco) po śmierci matki trafiła z siostrami
do żeńskiej szkoły przyklasztornej. Karierę rozpoczynała jako szwaczka oraz projektantka niekonwencjonalnych ubiorów – luźniejszych i prostszych niż
typowa garderoba z początków XX w. Swój pierwszy butik, noszący nazwę Chanel Mode, założyła
w 1910 r. przy rue Cambon w Paryżu. Okazał się on
tak popularny, że w 1915 r. Chanel otworzyła kolejną placówkę w Biarritz. W tym okresie szczególnym
wzięciem cieszyły się jej sukienki, ozdabiane akcesoriami odpowiednimi dla danej pory roku i projektowanymi przy współpracy z parą jubilerów nazwiskiem
Gripoix.
Pod koniec lat dwudziestych Chanel wprowadziła kolekcję biżuterii złożonej z długich, złotych
łańcuchów, do których mocowano barokowe perły
w różnych rozmiarach i kolorach, a także krzyżyki z pâte-de-verre. Chanel zalecała noszenie tych
ozdób w ciągu dnia, co było sprzeczne z utartą modą.
W ofercie jej firmy odnajdujemy również luźne naszyjniki zdobione perłami oraz szklanymi imitacjami
drogich kamieni. Mniej więcej w tym okresie Chanel
zaprezentowała wybór biżuterii ze sztucznymi brylantami autorstwa głównego projektanta jej firmy
Étienne de Beaumonta.
Na początku lat trzydziestych Chanel wprowadziła do swojej oferty swetry i inne elementy garderoby
wzorowane na ubraniu męskim, „wojskowe” kroje,
złocone guziki, a także ciężkie pozłacane łańcuchy
w stylu słowiańskim, z dużymi medalionami. Wykorzystanie imitacji drogich kamieni odzwierciedlało
postępującą emancypację kobiet, dla których biżuteria nie stanowiła już dowodu zamożności, lecz sposób
na zademonstrowanie indywidualnych gustów i upodobań. W ślad za Chanel poszło wielu ówczesnych
projektantów mody.

W 1932 r. Chanel nawiązała współpracę z księciem Verdurą – sycylijskim arystokratą, który początkowo tworzył dla niej projekty ubrań, a później
zaczął projektować również biżuterię (w tym emaliowane bransoletki ozdabiane kolorowymi kamieniami
i krzyżami maltańskimi, produkowane w zakładach
Gripoix). Pod koniec dekady „małą czarną” sukienkę Chanel wzbogaciły akcesoria w postaci pozłacanych medalionów, nazywane „naszyjnikami cygańskimi”. Chanel schroniła się przed II wojną światową
w Szwajcarii, a w 1954 r. wróciła do świata mody.
Chareau, Pierre (1883–1950)
Patrz rozdział Meble i wystrój wnętrz.
Chase Brass & Copper
W 1875 r. Augustus S. Chase (zm. 1896) kupił kontrolny pakiet akcji amerykańskiego przedsiębiorstwa
USA Button Co. i rok później zmienił jego nazwę na
Waterbury Manufacturing Co. Oprócz guzików Augustus zaczął produkować przedmioty z mosiądzu –
lampy, zdobione uprzęże, elementy dekoracyjne oraz
osłony na okablowanie elektryczne. Po śmierci Augustusa firmę przejął jego syn Henry. Zakład prosperował i po pewnym czasie awansował na jednego
z największych producentów wyrobów z mosiądzu
w Stanach Zjednoczonych; powstała przy nim nawet
własna walcownia. W 1909 r. Henry Chase wykupił
przedsiębiorstwo Noera Manufacturing Co. specjalizujące się w produkcji oliwiarek i kompresorów,
zmieniając jego nazwę na Chase Metal Works.
Koniec I wojny światowej oznaczał dla Chase Metal Works utratę głównego klienta – rządu Stanów
Zjednoczonych, który w czasie wojny zaopatrywał
się u Chase’a w wyroby z polerowanego mosiądzu
i miedzi. Rezultatem była agresywna kampania reklamowa obliczona na zmianę profilu przedsiębiorstwa. Firma przejęła zakład U.T. Hungerford Brass &
Copper Co., po czym sama została wykupiona przez
Kennecott Copper Corp. (1936). Po kilku kolejnych
połączeniach i przejęciach otrzymała nazwę Chase
Brass & Copper Co.

Pod koniec lat dwudziestych zakład rozpoczął
produkcję akcesoriów domowych dla klientów indywidualnych, szukających wysokiej jakości wyrobów
w umiarkowanych cenach. Ówczesna oferta firmy
obejmowała m.in. papierośnice, zestawy kuchenne
do przyrządzania naleśników i prażonej kukurydzy,
serwisy kawowe oraz shakery do martini z posrebrzanego i chromowanego metalu, mosiądzu oraz
bakelitu. Zmiana strategii okazała się nadzwyczaj
trafna: narastający kryzys gospodarczy zaowocował
zwiększonym popytem na chrom, traktowany jak
przystępny zamiennik srebra. Do zaprojektowania
nowej linii produktów firma wynajęła niezależnych
projektantów – m.in. Waltera *von Nessena, Alberta *Reimanna, Lurelle Guild, Charlesa Arculariusa
i Rockwella Kenta, a także własnego pracownika
Harry’ego Laylona. Po wybuchu II wojny światowej
znów posypały się zamówienia rządowe, w wyniku których zakład ograniczył działalność na rynku
konsumenckim. Chase Brass & Copper Co. również
i dzisiaj jest jednym z głównych producentów prętów mosiężnych.
Chauchet-Guilleré, Charlotte (1878–1964)
Charlotte Chauchet przyszła na świat w Charleville (Ardeny). Odebrała wykształcenie artystyczne
i wzięła udział w pierwszym Salonie *Société des Artistes Décorateurs, zorganizowanym w 1904 r. przez
René Guilleré, którego wkrótce potem poślubiła.
W 1913 r. Guilleré – sprawny administrator i przedsiębiorca – założył pracownię *Primavera, a jej dyrektorem artystycznym mianował żonę. Chauchet-Guilleré nadzorowała pracę zespołu utalentowanych
projektantów (m.in. Louisa *Sognota), w niczym nie
ustępującego konkurencji: *Studium-Louvre, *Pomone i *La Maîtrise. Pracownia *Primavera przez
wiele lat plasowała się w awangardzie paryskiego
modernizmu.
Chauchet-Guilleré brała udział w Salonach pod
swoim własnym nazwiskiem, prezentując zestawy
mebli do sypialni i jadalni produkowane w zakładach Primavera. W katalogach pod jej nazwiskiem
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(powyżej) Zestaw kielichów
i taca, srebro zdobione emalią
champlevé, lata trzydzieste XX w.
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GEORGES LEPAPE

LENCI

(sąsiednia strona, po lewej)

(poniżej) Posąg

Okładka czasopisma

akordeonistki, szkliwiona

„Vogue”, gwasz na papierze,

glina, 1936.

15 marca 1927.
(po prawej) Dziewczyna na
(sąsiednia strona, pośrodku)

kuli ziemskiej, szkliwiona

Le miroir rouge, gwasz na

glina, 1936.

papierze, 1914.

ÉMILE LENOBLE
(sąsiednia strona, po prawej)
Wazon ze szkliwionego
kamienia, ok. 1925.
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BRUNO ZACH
The Black Leather Suit,
patynowany brąz i żłobiona
kość słoniowa, ok. 1930.

nowoczesne projekty srebrnych naczyń i akcesoriów,
przypisywane m.in. Fritzowi Augustowi Breuhausowi
de Grootowi, Paulowi Hausteinowi oraz Richardowi
*Riemerschmidowi.
Wyld, Evelyn (1882–1973)
Wyld urodziła się w Anglii. Podstawy rzemiosła tkackiego poznała w Ameryce Północnej, później zaś osiedliła
się w Paryżu, gdzie w 1910 r. założyła – wspólnie z EILEEN GRAY – pracownię artystyczną przy rue Visconti.
W 1927 r. Gray wycofała się z interesu, zaś Wyld zawiązała nową spółkę z Elizabeth Eyre de Lanaux (1894–
1996). Wyld i de Lanaux wspólnie projektowały dywany
dla znanych dekoratorów, m.in. JEANA DUNANDA, Alberta Fourniera oraz EUGÈNE’A PRINTZA.
W 1932 r., po zamknięciu pracowni, Wyld i Eyre
de Lanaux otwarły w Cannes sklep z dekoracjami
nazwany Décor. Wkrótce potem firma upadła, a Eyre
de Lanaux opuściła Cannes i wyjechała do Rzymu.
W późniejszych latach Wyld zajmowała się projektowaniem ogrodów, jednocześnie prezentując swoje
dywany na rozmaitych wystawach w USA i Europie.
Wystawa Międzynarodowa
Patrz L’Exposition Internationale.

Z

projekty realizował we współpracy z wiedeńskimi zakładami Argentor-Werke, S. Altmann oraz Bergmann.
Zadkine, Ossip (1890–1967)
Ossip Zadkine był rosyjskim rzeźbiarzem i rytownikiem, pracującym w Paryżu. W latach 1936–38 projektował ceramiczne płaskorzeźby dla Manufacture
Nationale de *Sèvres – w tym dwa fajansowe dzieła
nazwane Le Tourneur et la Décoratrice.
Zadounaisky, Michel (1903–1983)
O dzieciństwie, wykształceniu i początkach kariery zawodowej Zadounaisky’ego nie wiadomo niemal
nic – jego wkład w rozwój estetyki art déco doceniono
dopiero niedawno. Zadounaisky był zdolnym ferronnier specjalizującym się w obróbce kutego żelaza.
Wiadomo, że w połowie lat trzydziestych współpracował z braćmi Dumaine, których fabryka szkła (założona dziesięć lat wcześniej) produkowała lustra
w metalowych ramach dekorowanych motywami roślinnymi. W 1937 r. Zadounaisky zdobył srebrny medal na paryskiej Exposition des Arts et Techniques.
Zig (Louis Gaudin) (zm. 1936)
Artysta posługujący się pseudonimem Zig w rzeczywistości nazywał się Louis Gaudin. Był mieszkańcem
Montmartre’u. Początkowo próbował swoich sił jako
piosenkarz i recytator; później został plakacistą oraz
projektantem kostiumów.

Zach, Bruno (1891–1935)
Zasób informacji biograficznych związanych z osobą
austriackiego rzeźbiarza Brunona Zacha jest dość skąpy. Zach zasłynął ze śmiałych, wyrazistych posążków
tancerek kabaretowych oraz innych przedstawicieli
demi-monde. Jego projekty bywały mocno prowokacyjne: Zach przedstawiał kobiety ubrane w skóry i buty na
wysokich obcasach, niekiedy z papierosami w ustach
i pejczami w dłoni. Oprócz postaci kokietek i sadomasochistycznych podtekstów w jego dorobku pojawiają się też bardziej konwencjonalne przedstawienia:
bobsleistów, jeźdźców oraz cyrkowców. Ulubionymi
tworzywami Zacha był brąz i kość słoniowa. Swoje
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