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FREZO DECORATION to ekskluzywna marka 
dekoracyjna z produktami inspirowanymi 
powojenną polską sztuką oraz wzornictwem. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo 
dekoracje ścienne będące adaptacją malowideł 
z tamtego okresu oraz współczesne projekty 
tapet, tkanin, ceramiki i innych elementów 
wystroju wnętrz, stylistycznie nawiązujących 
do lat 50. i 60. Przywracamy do życia 
zapomniane, nieistniejące dzieła na podstawie 
zachowanych szkiców i projektów aby znów 
mogły cieszyć oczy miłośników i koneserów 
dobrego wzornictwa.

Tapety FREZO były wielokrotnie doceniane 
i nagradzane, zarówno za wzornictwo, jak 
i jakość. Nasze produkty otrzymały m.in. 
znak Must Have 2017 przyznawany przez 
Łódź Design Festival, znalazły się również 
w finale prestiżowego konkursu Dobry Wzór 
organizowanego przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego w Warszawie oraz otrzymały 
wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

FREZO is an exclusive decorative brand inspired 
by Polish postwar art and design. In our offer 
you will find a range of wallpapers which are 
adaptations of original designs of wall paintings 
and contemporary designs of fabrics, ceramics 
and other interior elements stylistically referring 
to the 1950s and 1960s. On the basis of 
preserved sketches we bring to life the forgotten, 
non–existent decorations of high artistic value. 
Thanks to this, historical designs can decorate 
modern interiors of connoisseurs and unique 
design lovers once again.
 
FREZO wallpapers have been repeatedly 
appreciated and awarded, both for design and 
quality. Our designs received the Must Have 
2017 quality mark awarded by the Lodz Design 
Festival jury, got to the finals of Good Design 
competition organized by the Institute of Internal 
Design in Warsaw, they were also awarded by 
Polish Ministry of Culture and National Heritage. 

FREZO
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W naszej ofercie dekoracji ściennych znajdziecie 
Państwo wielkoformatowe grafiki, tapety oraz postery. 
Składają się na nią adaptacje historycznych wzorów 
malowideł ściennych z okresu lat 50 i 60.  oraz 
współczesne kompozycje utrzymane w stylistyce 
surrealizmu i abstrakcji.

Grafiki ścienne przygotowywane są ze szczególną 
dbałością o zachowanie malarskiego charakteru 
historycznych projektów, na podstawie których 
powstały. Dzięki temu, oryginalne dzieła z drugiej 
połowy XX wieku, przeniesione na współczesne ściany 
nie tracą walorów artystycznych. Sprawiają wrażenie 
namalowanych, dokładnie widać pociągnięcia pędzla, 
a w przypadku rysunków i monotypii, nawet najkrótszą 
kreskę. Współczesne kompozycje natomiast kreowane 
są przy użyciu skanów naturalnych materiałów, 
najczęściej drewna, tkanin, roślin, czy kamieni.

Każdą realizację traktujemy indywidualnie, a wzory 
dopasowujemy do wnętrza nie tylko pod względem 
wymiarów, ale przed wszystkim kompozycji i charakteru 
pomieszczeń. Dbamy o to, aby efekt finalny harmonijnie 
współgrał ze stylem wnętrza i pozostałymi elementami, 
które w nim występują. Każda nasza wielkoformatowa 
grafika jest jedyna w swoim rodzaju, kompozycja 
elementów jest unikatowa i wykorzystywana tylko 
raz. Oryginalność potwierdzamy sygnaturą autora, 
indywidualnym numerem i certyfikatem, co nadaje 
całości charakteru unikalnego dzieła sztuki.

Our collection of wall decorations comprises large format 
graphics, wallpapers and posters. It includes adaptations of 
historical wall painting patterns from the ‘50s and ‘60s as 
well as contemporary surrealist and abstract compositions.

The wall graphics are manufactured with special care to 
preserve the painterly character of the historical projects 
they’re based on. As a result, the original works of art from 
the second half of the 20th century don’t lose their artistic 
qualities when transferred onto contemporary walls. They 
give the impression of being painted, with brush strokes 
clearly visible. The same goes for even the shortest 
strokes in drawings and monotypes. The contemporary 
compositions are created based on scans of natural 
materials, mostly wood, fabrics, plants and rocks.

Each project is approached individually and the patterns 
are adjusted to the given interior – not only to its 
dimensions, but also the composition and character of 
the room. We make sure that the final result is in harmony 
with the interior style as well as other elements featured 
in it. Each of our large format graphics is one of a kind, 
the compositions are unique and used only once. Their 
authenticity is confirmed by the author’s signature, 
individual number and certificate, which gives them the 
character of a unique work of art.

DEKOR AC JE 
ŚCIENNE

W A L L  D E C O R A T I O N S

Wigwamy / Wigwams [0498]
proj./design by Fr.Michałek
l.60./1960s



Kolekcja łączy w sobie cechy ponadczasowego designu z wartościami wysokiej klasy 
malarstwa, zaskakując bogactwem kształtów, barw i faktur. Inspirowane światem roślin 
nostalgiczne projekty wykreował w latach 70. ubiegłego wieku Franciszek Michałek. Jego 
murale dla sanatoriów w Ciechocinku zmienione współcześnie w wielkoformatowe tapety 
nie straciły nic ze swojej magii. Pobudzają emocje, uchylając drzwi do wewnętrznego świata 
naszej wyobraźni. Jednocześnie dzięki wysmakowanej palecie barw opartej na odcieniach 
błękitów i zieleni zachowały łagodzącą napięcie, wyciszającą moc.

Tapety z kolekcji Czarodziejski Las potrafią zdominować przestrzeń, dlatego polecamy je 
szczególnie do hoteli czy dużych otwartych biur. Natomiast odpowiednio wyeksponowane 
w mniejszych wnętrzach przyciągną uwagę, stając się osią dla niebanalnych aranżacji. Choć 
naturalnie kojarzą się ze stylem boho, harmonijnie wpisują się w nurt nostalgii za czasami 
PRL-u, trendy futurystyczne a nawet glamour.

W 2017 roku kolekcja tapet Czarodziejski Las została uhonorowana prestiżowym znakiem 
Must Have, przyznawanym przez ekspertów Łódź Design Festival.

The collection combines the features of timeless design with the values of high-class painting, 
surprising with the richness of shapes, colors and textures. Inspired by the world of plants, the 
nostalgic designs were created in the 70s of the last century by Franciszek Michałek. His murals 
for sanatoriums in Ciechocinek, now transformed into large-format wallpapers, have lost none of 
their magic. They stimulate emotions, opening the door to the inner world of our imagination. At 
the same time, thanks to the tasteful color palette based on shades of blue and green, they have 
retained their tension-soothing and calming power.

Wallpapers from the Magic Forest collection can dominate the space, which is why we recommend 
them especially for hotels or large open offices. On the other hand, when properly displayed in 
smaller interiors, they will attract attention, becoming the axis for original arrangements. Although 
they are naturally associated with the boho style, they harmoniously fit into the nostalgia for the 
times of the People’s Republic of Poland, futuristic trends and even glamour.

In 2017, the Magic Forest wallpaper collection was honored with the prestigious Must Have label, 
awarded by the experts of the Łódź Design Festival.

CZARODZIEJSKI LAS
Magical Forest

Wschód słońca / Rise of the Sun [0015]
proj./design by Fr.Michałek

l.70./1970s
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W LESIE
IN THE FOREST IN A MAGICAL FOREST

1. Detal / Detail

2. Aranżacja / Arrangement

1. Detal / Detail

2. Aranżacja / Arrangement

3. Historyczny projekt / Historical design

[0415]
proj./design by Fr. Michałek
l.70./1970s

W CZARODZIEJSKIM LESIE

1 2

3

2

1

[0014]
proj./design by Fr. Michałek
l.70./1970s



Pylarz Dwubarwny / Green Leaf [0443]
proj./design by Fr.Michałek
l.70./1970s
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Uniwersalność kolekcji Abstrakcje I opiera się na jej zróżnicowaniu. Składają się na nią 
autorskie wzory przeniesione wprost z murali i mozaik, które Franciszek Michałek wykonał 
w latach 60. i 70. XX wieku. Klimat kolekcji tworzą dynamiczne kompozycje pulsujących 
malarskich plam, skontrastowanych z precyzyjnie dzielącym płaszczyznę rysunkiem. Obok 
propozycji utrzymanych w intensywnej nasyconej kolorystyce znajdziemy tu projekty 
wyciszone, ograniczone do pastelowej ciepłej lub chłodnej palety barw. Do wyboru mamy 
abstrakcje oparte na klarownej geometrii linii prostych oraz miękkich owalach, kojarzących 
się ze światem natury i jej nieoczywistych kształtów. Na szczególną uwagę zasługują 
niewątpliwie tapety-mozaiki, projekty unikatowe nie tylko na polską skalę.

Abstracje I polecamy szczególnie do wnętrz hotelowych i biurowych oraz wszędzie tam, 
gdzie ważny jest powiew optymizmu i dobra energia. Ze względu na swój zdecydowany 
charakter tapeta z kolekcji Abstrakcje I potrafi ustalić hierarchię nawet w dużej przestrzeni, 
stając się najbardziej wyrazistym elementem wnętrza. Świetnie sprawdzi się zarówno 
w naturalnym, jak i sztucznym oświetleniu, eksponującym wybrane elementy wzoru.

The universality of the Abstractions I collection is based on its diversity. It consists of original 
patterns transferred directly from the murals and mosaics that Franciszek Michałek made in 
the 1960s and 1970s. The atmosphere of the collection is created by dynamic compositions 
of pulsating paint spots, contrasted with the drawing precisely dividing the plane. In addition 
to proposals in intense, saturated colors, we can find here muted designs, limited to a warm or 
cool pastel color palette. We can choose abstractions based on the clear geometry of straight 
lines and soft ovals, associated with the world of nature and its non-obvious shapes. Wallpaper-
mosaic designs, which are unique not only on a Polish scale, deserve special attention.

We recommend Abstractions I especially for hotel and office interiors and wherever a breath 
of optimism and good energy are important. Due to its strong character, the wallpaper from 
the Abstractions I collection can establish a hierarchy even in a large space, becoming the most 
expressive element of the interior. Perfect for both natural and artificial lighting, exposing selected 
elements of the pattern.

ABSTRAKCJE I
Abstractions I

Wieś / Countryside [0037]
proj./design by Fr. Michałek
l.50./1950s
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WSCHODNIE SNY
EASTERN DREAMS OASIS

1. Aranżacja / Arrangement

2. Historyczny projekt / Historical design

[0504]
proj./design by Fr. Michałek
l.70./1970s

OAZA

2

1

[0191]
proj./design by Fr. Michałek / l.70./1970s
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Mozaika Żółta / Yellow Mosaic [0017]
proj./design by Fr.Michałek
l.70./1970s
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Wszystkie tapety składające się na tę kolekcję zostały zaprojektowane współcześnie 
z wykorzystaniem motywów reprezentatywnych dla wzornictwa lat 50. i 60. Artystyczny 
klimat połowy XX stulecia odzwierciedlają charakterystyczne zestawienia barwne – oparte 
na grze nasyconych i przełamanych barw, w której szczególną rolę odgrywają zielenie, brązy 
i błękity, podkreślone głęboką czernią lub chłodną bielą.

W skład kolekcji wchodzi zestaw wzorów odwołujących się do szerokiego wachlarza inspiracji 
– od sztuki etnicznej (afrykańskiej oraz papuaskiej), poprzez europejski abstrakcjonizm 
a na wibrującym soczystymi barwami malarstwie rodem z Ameryki Południowej kończąc. 
Abstrakcje II pasują zarówno do wnętrz publicznych, jak i prywatnych, pomieszczeń dużych 
i niewielkich, jasnych i pogrążonych w półmroku. Bogate w szczegóły dynamiczne kompozycje 
dodadzą pazura aranżacji przestrzeni hotelowych, biurowych czy restauracyjnych, natomiast 
te ściszone, oszczędnie operujące detalem, wprowadzą nieco vintage’owego klimatu do 
wnętrz prywatnych.

W 2018 roku dwie tapety z kolekcji Abstrakcje II zostały docenione przez warszawski 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jedna zyskała nominację, a druga znalazła się w finale 
konkursu „Dobry Wzór”.

All wallpapers that make up this collection have been designed contemporarily with the use of 
motifs representative of the design of the 1950s and 1960s. The artistic atmosphere of the mid-
twentieth century is reflected in characteristic color combinations - based on a game of saturated 
and broken colors, in which greens, browns and blues play a special role, emphasized by deep 
black or cool white.

The collection includes a set of patterns referring to a wide range of inspirations - from ethnic 
art (African and Papuan), through European abstractionism, to painting from South America, 
vibrant with juicy colors. Abstractions II are suitable for both public and private interiors, large 
and small, bright and dimly lit rooms. Rich in detail, dynamic compositions will add a twist to the 
arrangement of hotel, office and restaurant spaces, while those muted, sparingly use details, will 
introduce a bit of vintage atmosphere to private interiors.

In 2018, two wallpapers from the Abstraction II collection were appreciated by the Institute of 
Industrial Design in Warsaw. One was nominated and the other was in the finals of the „Good 
Design” competition.

ABSTRAKCJE II
Abstractions II

Kosze / Baskets [2016]
proj./design by Piotr Michałek
2019
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MROŹNY 
PORANEK
FROSTY MORNING

CONGO

[2005]
proj/design by P+F. Michałek
1965-2017

[2003]
proj/design by P+F. Michałek
1965-2017

KONGO

2

[2017]
proj./design by Piotr Michałek
2017

NAD SEPIKIEM
OVER THE SEPIK RIVER
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Amazonia / Amazonia [2009]
proj./design by P+F Michałek
1957-2017
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Na kolekcję składają się wzory zaprojektowane współcześnie, jednak 
inspiracją były autorskie projekty fryzów, stworzone przez Franciszka 
Michałka na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. To druga, po „Niziołkach”, 
kolekcja zawierająca wyłącznie tapety z powtarzającymi się motywami. 
Zastosowane w sąsiadujących pomieszczeniach „Fryzy” mogą być 
dopełnieniem stylu narzuconego przez tapetę główną, natomiast 
w mniejszych przestrzeniach mogą stanowić samodzielną aranżację ścian.
Dzięki różnorodności barw, wzorów i stylistyki nawiązującej do sztuki 
prekolumbijskiej, tapety sprawdzą się zarówno we wnętrzach w stylu boho, 
vintage, jak i loftowym.

The collection consists of contemporary designs, but the inspiration was the 
original frieze designs created by Franciszek Michał at the turn of the 1950s and 
1960s. This is the second, after „Halflings”, collection containing only wallpapers 
with repeating motifs. “Friezes” used in adjacent rooms can complement the 
style imposed by the main wallpaper, while in smaller spaces they can be used 
as an independent arrangement of the walls. Thanks to the variety of colors, 
patterns and styles referring to pre-Columbian art, wallpapers will work well in 
boho, vintage and loft-style interiors.

FRYZY
Friezes

Fryz 4006 / Frieze 4006 [4006]
proj./design by Fr.Michałek
l.50./60. / 50/60s
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FRYZ 4010
FRIEZE 4010 FRIEZE 4011

1. Detal / Detail

2. Aranżacja / Arrangement

1. Detal / Detail

2. Aranżacja / Arrangement

[4010]
proj./design by Fr. Michałek
l.60./1960s

FRYZ 4011

1

2 2

1

[4011]
proj./design by P+F. Michałek
1960-2021
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Fryz 4001 / Frieze 4001 [4001]
proj./design by Fr.Michałek
l.50./60./1950s/1960s
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Wszystkie wzory z tej kolekcji zostały zaprojektowane współcześnie, jednak 
źródłem inspiracji były detale z autorskich projektów Franciszka Michałka, 
wykonanych w latach 60. i 70. XX wieku. Jest to pierwsza kolekcja zawierająca 
wyłącznie tapety z przeskalowanymi powtarzającymi się motywami. Z założenia 
ma stanowić stylistyczne uzupełnienie innych kolekcji, swego rodzaju ofertę 
komplementarną. Zastosowane w kilku sąsiadujących pomieszczeniach Niziołki 
mogą dopełniać tematycznie wątek wprowadzony przez tapetę główną, natomiast 
w mniejszej przestrzeni mogą po prostu stanowić samodzielną aranżację ścian.

Szeroki wachlarz kolorów i wzorów sprawia, że sprawdzą się także w roli 
estetycznego łącznika pomiędzy tapetami należącymi do różnych kolekcji 
lub między poszczególnymi pomieszczeniami biura, hotelu, budynku czy 
pojedynczego lokalu mieszkalnego. Będą również świetnym tłem dla mebli 
i dodatków utrzymanych w stylu boho lub vintage.

All the patterns in this collection have been designed contemporarily, but the 
source of inspiration were details from Franciszek Michałek’s original designs, made 
in the 1960s and 1970s. This is the first collection that only contains wallpapers 
with resized repeating motifs. It is supposed to be a stylistic complement to other 
collections, a kind of complementary offer. Used in several neighboring rooms, The 
Halflings may thematically complement the theme introduced by the main wallpaper, 
while in a smaller space they may simply be an independent arrangement of the walls.

A wide range of colors and patterns makes them also useful as an aesthetic link 
between wallpapers from different collections or between individual rooms of an 
office, hotel, building or a single apartment. They will also be a great background for 
furniture and accessories in a boho or vintage style.

NIZIOŁKI
HALFLINGS

Czarodziejski las / Magical Forest
nr. kat./no. 3138
proj/design by Fr.Michałek/l.60./1960s

Jagodowe Pole / The Berry Field [3144]
proj./design by P+F Michałek
1960-2020
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POCZTÓWKA  
Z ENDORA
POSTCARD FROM ENDOR

HUMMINGBIRDS

1. Detal / Detail

2. Aranżacja / Arrangement1. Detail / Detail

2. Aranżacja / Arrangement

3. Historyczny projekt / Historical design

[3137]
proj./design by Fr. Michałek
l.60./1960s

KOLIBRY

1

2

3

2

1

[3138]
proj./design by Fr. Michałek
1960
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Borówkowy Sad / Blueberry Orchard [3018]
proj/design by P+F. Michałek
1970-2020
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W tej kolekcji bezwzględnie królują kobiety. Poszczególne wzory są 
inspirowane projektami dekoracji ściennych dla bydgoskich kawiarni 
i restauracji, pochodzącymi z drugiej połowy lat 50. XX wieku. 
Zdecydowaliśmy się zachować emanujący zmysłową energią klimat tamtych 
prac. To najbardziej sensualna ze wszystkich naszych kolekcji, hołd dla 
żywiołowej i pełnej emocji kobiecości. Kompozycje wyróżnia niezwykła 
dynamika i intensywna kolorystyka, przywołujące skojarzenia z filmami 
Nowej Fali i muzyką jazzową.

Również współcześnie Panny i Nimfy mogłyby z powodzeniem zagościć na 
ścianach restauracji i kawiarni, ale polecamy je także do lokali usługowych, 
butików, hoteli i pensjonatów, a nawet biur. Ich żywiołowy charakter doda 
uroku każdemu wnętrzu.

Women absolutely rule in this collection. The individual patterns are inspired by 
the designs of wall decorations for cafes and restaurants in Bydgoszcz from the 
second half of the 1950s. We decided to keep the atmosphere of those works 
emanating with sensual energy. It is the most sensual of all our collections, 
a tribute to spontaneous and emotional femininity. The compositions are 
distinguished by unusual dynamics and intense colors, evoking associations with 
New Wave movies and jazz music.

Also today, Virgos and Nymphs could successfully appear on the walls of 
restaurants and cafes, but we also recommend them to service establishments, 
boutiques, hotels and guesthouses, and even offices. Their lively character will 
add charm to any interior.

PANNY I NIMFY
MISS AND NYMPHS

Grająca do Księżyca / Moon River [0419]
proj./design by Fr.Michałek
l.50./1950s
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ŁUCZNICZKA
ARCHER WOMAN MEETING IN RED

1. Historyczny projekt / Historical design

2. Aranżacja / Arrangement

[0424]
proj./design by Fr. Michałek
l.50./1950s

SPOTKANIE NA CZERWONO

1

2

[0040]
proj./design by Fr. Michałek
l.50./1950s
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Żółty Rak / Yellow Crab [0420]
proj./design by Fr.Michałek
l.50./1950s
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Kolekcja tapet o szerokiej i zróżnicowanej tematyce obejmującej zarówno motywy zwierzęce, 
roślinne czy architektoniczne, jak i stylizowane postaci ludzkie. Składają się na nią obrazy, 
rysunki oraz monotypie Franciszka Michałka z lat 60. XX wieku oraz kilka współczesnych 
kompozycji jego syna. Znajdziemy tu zarówno propozycje dla koneserów sztuki, jak 
i wielbicieli klarownego współczesnego designu. Utrzymane w onirycznym klimacie prace 
sprzed półwiecza, zachwycają mistrzowskim rysunkiem i finezją detali. Monochromatyczne 
czy utrzymane w przytłumionej palecie barw oryginały kontrastują ze współczesnymi 
adaptacjami o intensywnej nasyconej kolorystyce.

Podobnie jak inne nasze kolekcje tapety Surrealismus sprawdzą się w roli wielkoformatowych 
murali lub akcentów w większych wnętrzach. Podkreślą funkcje relaksacyjne przestrzeni, 
np. salonu, gdzie zyskają dodatkowy wyraz oświetlone blaskiem rozpalonego kominka. 
Skutecznie wykreują też atmosferę intymności, np. w głównej sypialni.

W 2017 roku tapeta z kolekcji Surrealismus – „Ludojad” została doceniona przez 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego nominacją w konkursie „Dobry Wzór” dla najlepiej 
zaprojektowanych produktów w Polsce.

A collection of wallpapers with a wide and varied subject matter, including animal, plant and 
architectural motifs, as well as stylized human figures. It consists of paintings, drawings and 
monotypes by Franciszek Michałek from the 1960s and several contemporary compositions by 
his son. We can find here both proposals for art connoisseurs and admirers of clear contemporary 
design. The works from half a century ago, kept in a dreamlike atmosphere, delight with their 
masterful drawing and finesse of details. Monochrome or a subdued color palette, the originals 
contrast with contemporary adaptations with intense, saturated colors.

Like our other collections, Surrealismus wallpapers will prove themselves as large-format murals 
or accents in larger interiors. They will emphasize the relaxation functions of the space, e.g. 
the living room, where they will gain additional expression illuminated by the glow of a burning 
fireplace. They will also effectively create an atmosphere of intimacy, e.g. in the master bedroom.

In 2017, the wallpaper from the Surrealismus collection – „Deep Secret” was appreciated by the 
Institute of Industrial Design with a nomination in the „Good Design” competition for the best 
designed products in Poland.

SURREALISMUS

M  [0266]
proj./design 
by Franciszek 
Michałek
l.60. / 1960s
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WNĘTRZA
INTERIORS

1. Detail / Detail

2. Aranżacja / Arrangement

1. Detail / Detail

2. Aranżacja / Arrangement

[0012]
proj./design by Fr. Michałek
l.60./1960s

1

2

2

1

UN HOMME ET UNE FEMME

KOBIETA 
I MĘŻCZYZNA

[0067]
proj./design by Fr. Michałek
l.60./1960s
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Ludojad / Deep Secret [0710]
proj./design by Piotr Michałek, 2014
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Kolekcja jest monochromatyczna i składa się z tapet, dla których punktem 
wyjścia były rysunki Franciszka Michałka wykonane w połowie lat 60. XX 
wieku. Brak koloru świetnie rekompensuje maestria rysunku oraz bogactwo 
i różnorodność faktur, tworzących subtelny surrealisty klimat poszczególnych 
projektów. Finezyjne postacie ludzi, zwierząt, wizje krajobrazu miejskiego 
szczególnie przypadną do gustu osobom wrażliwym na niuanse, poszukiwaczom 
oryginalnych rozwiązań plastycznych. Każda z tapet w tej kolekcji intryguje 
zarówno stylem, formą, jak i klimatem.

Wzory tapet z kolekcji Szare Miraże wybiera się tak, jak dzieła sztuki, odwołując 
się do emocji. Każdy harmonijnie zintegruje się z wnętrzem urządzonym 
w dowolnym stylu. Mogą one stanowić swoisty kontrapunkt dla nasyconych 
czy pastelowych barw mebli i dodatków lub dopełnienie czarno-białej stylizacji. 
Stworzą też świetną kompozycję z naturalną zielenią. I tak jak obrazy, Szare 
Miraże nie lubią konkurencji, warto oddać im w samodzielne władanie całą 
ścianę, efekt gwarantowany.

The collection is monochrome and consists of wallpapers, the starting point of 
which were drawings by Franciszek Michałek made in the mid-1960s. The lack of 
color is perfectly compensated by the mastery of the drawing as well as the richness 
and variety of textures, creating a subtle, surreal atmosphere of individual projects. 
The sophisticated figures of people, animals, visions of the urban landscape will 
especially appeal to people sensitive to nuances and seekers of original artistic 
solutions. Each of the wallpapers in this collection intrigues with its style, form and 
atmosphere.

Wallpaper patterns from the Gray Mirages collection are selected like works of 
art, referring to emotions. Each one will harmoniously integrate with any interior 
decorated in any style. They can  constitute a kind of counterpoint to the saturated 
or pastel colors of furniture and accessories or complement the black and white 
styling. They will also create a great composition with natural greenery. And just like 
paintings, Gray Mirages do not like competition, it is worth giving them the entire 
wall, effects guaranteed.

SZARE MIRAŻE
GRAY MIRAGES

Zapałki / Matches [0444]
proj./design by Franciszek Michałek
l. 60. / 1960s
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CZARODZIEJSKI KRZEW
MAGICAL BUSH MOTHERHOOD III

1. Historyczny projekt / Historical design

2. Aranżacja / Arrangement

[0502]
proj./design by Fr. Michałek
l.60./1960s

MACIERZYŃSTWO III

2

1

[0356]
proj./design by Fr. Michałek
l.60./1960s
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Senne Marzenia / Dreams [0116]
proj./design by Fr.Michałek
l.60./1960s
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Choć w kolekcji tej znajdziemy tapety z ptaszkami, robaczkami czy 
tajemniczym lasem nie jest ona adresowana wyłącznie do dzieci, a raczej do 
wszystkich, którzy cenią sobie dar nieskrępowanej wyobraźni, bez względu 
na wiek. Jednak Zwierzyniec jest inspirowany malowidłami i rysunkami 
Franciszka Michałka tworzonymi z myślą o dekoracji ścian w szkołach 
i przedszkolach. Oryginalne prace powstawały na przełomie lat 50. i 60. 
XX wieku.

To kolekcja radosna, przedstawiająca optymistyczną wizję szczęśliwego 
pogodnego świata. Na tle innych naszych wzorów tapety te są najbliższe 
realizmowi, każda stanowi osobliwy portret bohatera – zająca, wiewiórki, 
motyla, ważki, dudka czy ślimaka. Uwagę zwraca żywa nasycona kolorystyka 
i świetnie charakteryzujący poszczególne stworzenia rysunek.

Although this collection includes wallpapers with birds, bugs or a mysterious 
forest, it is not addressed only to children, but rather to all those who appreciate 
the gift of unlimited imagination, regardless of age. However, Zwierzyniec is 
inspired by the paintings and drawings of Franciszek Michałek created with the 
intention of decorating walls in schools and kindergartens. Original works were 
created at the turn of the 1950s and 1960s.

It is a joyful collection, presenting an optimistic vision of a happy and cheerful 
world. Compared to our other designs, these wallpapers are closest to realism, 
each of them is a peculiar portrait of the protagonist - a hare, squirrel, butterfly, 
dragonfly, hoopoe or snail. What draws attention are the vivid, saturated colors 
and the drawing that perfectly characterizes the individual creatures.

ZWIERZYNIEC
ZOO

Kruki i Wrony / Ravens and Crows [0560]
proj./design by Franciszek Michałek
l. 50 / 1950s
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PTASZEK ZIELONORĘKI
GREENHANDS BIRD MOONLIGHT CRAB

[0292] 
proj./design by Fr. Michałek, l.50./1950s

RAK KSIĘŻYCOWY

[0158]
proj./design by Fr. Michałek, l.50./1950s
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Ważka Aryjska / Aryan Dragonfly [0299]
proj./design by Fr. Michałek, l.50./1950s



6 2 6 3www.frezo.pl   |   www.frezodecoration.comFREZO DECORATION   2022/23

Kolekcja inspirowana kształtami geometrycznymi, układem słonecznym, 
planetami i ich symboliką. Okręgi, półkola, elipsy, spirale, symbolizujące 
słońce i księżyc powtarzane zgodnie z ustalonym rytmem sąsiadują ze 
sobą w różnych konfiguracjach.  Ich kolorystyka to zarówno spokojne 
odcienie szarości i beżów, jak i energetyczne czerwienie, błękity, zielenie 
oraz połączenia złota i czerni. Kompozycje grafik przyciągają uwagę, stając 
się punktem wyjścia dla aranżacji wnętrza. Naturalnie kojarzą się ze stylem 
boho, ale będą również świetnie pasować do wnętrz loftowych a także 
glamour.

A collection inspired by geometrical shapes, the solar system, planets and their 
symbolism. Circles, semi-circles, ellipses, spirals symbolising the Sun and the 
Moon are repeated according to a specific rhythm and placed next to one other 
in different configurations.  They come in both calm greys and beiges as well as 
energetic reds, blues, greens and combinations of black and gold. The graphic 
compositions attract attention and become a starting point for the interior 
design. They’re naturally associated with the boho style, but will also suit loft 
and glamour interiors perfectly.

FORMY I RYTMY
Forms and Rhytms

Żółta / Yellow [5132]
proj./design by Piotr Michałek, 2021
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POŁÓW I
FISHING I

RUSTY RIVER[5131]
proj./design by Piotr Michałek
2021

RDZAWA 
RZEKA

[5109]
proj./design by 
Piotr Michałek
2021
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Pustynny Szlak / Desert Trail [5113]
proj./design by PiotrMichałek
2021
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Minimalistyczna postać smukłej kobiety w sukience, naszkicowana przez 
Franciszka Michałka w latach 60. stała się inspiracją do wykreowania 
pary nierozłącznych przyjaciółek, które zostały  głównymi bohaterkami 
tej kolekcji. Dziewczęta symbolizujące styl lat 60. przenoszą się w czasie 
i zabierają nas w podróż po zakątkach współczesnego świata. Kolejne 
kompozycje są jak pocztówki, czy pamiątkowe fotografie z podróży, na 
których zawsze zobaczymy dziewczęta w „małej czarnej”. Stonowane 
kompozycje zawierające powtarzające się elementy stanowić będą doskonałą 
dekorację wnętrz domów, mieszkań, a także hoteli lub pensjonatów. 

A minimalist slim silhouette of a woman in a dress drawn by Franciszek Michałek 
in the ‘60s became an inspiration to create two inseparable friends who now 
feature as the main characters of this collection. The girls who symbolise 
the ‘60s style travel in time and take us on a journey around the corners of 
the modern world. The subsequent compositions are like postcards or travel 
souvenir photographs in which we can always see the girls in little black dresses. 
Subdued compositions featuring repetitive elements are perfect decorations for 
houses, apartments as well as hotels and guest houses. 

NADMORSKIE 
DZIEWCZĘTA
Seaside Girls

Nadmorskie Dziewczęta/ Seaside Girls [2027]
proj./design by P+F Michałek, 1965-2017
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Tapeta „Nadmorskie dziewczęta” powstała w ramach projektu P+F 
Michałek. W 2018 roku była nominowana do konkursu „Dobry Wzór” 
na najlepiej zaprojektowane produkty w Polsce.

The „Seaside Girls” wallpaper was created as part of the „P+F Michałek” 
project. It was nominated for the „Good Design (2018)” competition for 
the best-designed products in Poland.

Oryginalny szkic Fr. Michałka  z połowy 
lat 60. będący inspiracją dla projektu 
„Nadmorskie Dziewczęta”

An original sketch by Fr. Michałek from the 
mid-1960s, which was the inspiration for 
the „Seaside Girls” wallpaper
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Fortepian/ Piano [2028]
proj./design by P+F Michałek, 1965-2017
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PINGWIN PAN
Penguin Pan

proj./design by P+F. Michałek | 1960-2021
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Pingwin Pan / Penguin Pan 
Ceramika artystyczna / Art 
pottery by Kasia Olechnicka, 
2021
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Postery FREZO to fragmenty malowideł ściennych z okresu PRL oraz współczesne 
projekty, nawiązujące stylistycznie do klimatu lat 50. i 60.  Wydajemy je w dwóch 
rozmiarach, na grubym papierze 200g, stosując druk najwyższej jakości. Postery 
wysyłamy nieoprawione w dobrze zabezpieczonych, kartonowych tubach.

Dostępne rozmiary: 70 x 100 cm | 50 x 70 cm

FREZO posters are pieces of murals from the Polish People’s Republic era and modern 
designs stylistically referring to the 1950s and 1960s. We provide them in 2 sizes, on thick 
200g paper and we print them in the highest quality. They are sent unframed and sealed in 
cardboard tubes. 

Available sizes: 70 x 100 cm / 50 x 100 cm

POSTERY
Posters

Popołudniowa Herbatka / 
Afternoon Tea
(70x100 cm)
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INKOGRAFIE
Reproduct ion Pr ints

Inkografie FREZO to limitowane kolekcje starannie wyselekcjonowanych grafik autorów 
współczesnych i historycznych. Wysoka jakość papieru i druku gwarantują trwałość barw 
i jakość reprodukcji dzieła. Każda odbitka jest sygnowana podpisem autora, numerowana 
i posiada certyfikat, co nadaje jej wartość kolekcjonerską. Edycje są limitowane. Oprawione 
inkografie znakomicie sprawdzą się jako prezent dla miłośnika sztuki współczesnej. To 
doskonały wybór dla kolekcjonerów oraz dla tych, którzy dopiero rozpoczynają inwestycje 
w dzieła sztuki.

The FREZO reproduction prints are limited collections of carefully selected graphics by 
contemporary and historical artists. The high quality of paper and ink guarantees durability of 
colours and quality of the reproduction. Each print is signed by the author, numbered and given 
a certificate, which makes it a collector’s item. Editions are limited. Framed reproductions are 
perfect as a gift for a contemporary art lover. It’s an excellent choice for art collectors as well as 
those who start investing in works of art.
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Oferta FREZO obejmuje unikatową, ręcznie wykonaną ceramikę ozdobną. Inspirowane wzornictwem 
lat 50. i 60. formy użytkowe i dekoracyjne stanowią doskonałe uzupełnienie naszych ściennych 
dekoracji. Ceramika FREZO przygotowywana jest zazwyczaj na indywidualne zamówienie, co 
gwarantuje, że każda patera, misa, wazon czy figurka, są niepowtarzalne i unikatowe.

Zachęcamy do zapoznania się ze zrealizowanymi kolekcjami oraz uruchomienia wyobraźni, ponieważ 
mogą Państwo zasugerować wzór występujący na naszych tapetach czy tkaninach, który stanie się 
inspiracją do stworzenia autorskiej wazy, patery czy misy.

FREZO offers unique handmade decorative pottery. Inspired by the 1950s and 60s interior design it is 
an ideal complementation to our wall decorations. FREZO pottery is customized which guarantees that 
each plate, bowl, vase or bottle is inimitable and unique. 

We encourage to get familiar with our collections and use imagination, as you may choose patterns from 
our wallpapers and fabrics which could become a source of inspiration for creating a new plate, vase or 
bowl. 

CERAMIKA
Ar t Pot tery

Patera / Plate 
Ceramika artystyczna / Art pottery by Kasia Olechnicka, 2021
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Poduszki dekoracyjne to sposób na najszybszą metamorfozę wnętrza. Dzięki nim każde 
pomieszczenie stanie się bardziej przytulne, a nasze nietuzinkowe wzornictwo sprawi, 
że również wyjątkowe i niepowtarzalne. Poduszki FREZO wizualnie nawiązują do innych 
produktów naszej marki, wzajemnie się uzupełniających.

Poduszki w kilku rozmiarach wykonane są w dwóch wariantach, z weluru i aksamitu 
oraz z czystej bawełny. Przód poduszki pokryty jest wzorem, natomiast tył jest gładki. 
Silikonowy wkład zapewnia komfortowe użytkowanie, elegancki wygląd i jest przyjazny 
alergikom. 

Cushions are an excellent way for a quick interior makeover. Thanks to them each and every 
room will become snugger and cozier and our extraordinary design will make it look as well as 
feel exceptional and inimitable. FREZO cushions visually refer to our other brand products, 
complementing one another.

Cushions come in two variant forms – one made of velour and velvet, the other of pure 
cotton. The fronts are patterned and the backs plain. The silicone inside ensures convenient 
use, elegant look and is allergy friendly. 

PODUSZKI 
DEKORACYJNE
Cushions

P4034 | Poduszka dekoracyjna / Cushion (45x45 cm)
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Tkaniny FREZO znajdują zastosowanie jako dekoracja okien, foteli, kanap, łóżek, czy stołu. Świetnie 
sprawdzą się jako materiał do uszycia zasłon, obrusów, bieżników oraz poduszek. Tkaniny obiciowe 
nadadzą nową jakość kanapom, fotelom i krzesłom.

W ofercie znajdziecie Państwo kolekcje tkanin dekoracyjnych z czystej bawełny (gabardyna, panama, 
satyna, woal), naturalnego lnu oraz tkaniny obiciowe z włókien sztucznych (welur, plecionka).

Wzornictwo naszych tkanin nawiązuje do pozostałych produktów z oferty, jest utrzymane 
w podobnej stylistyce i kolorystyce, co umożliwia stworzenie spójnego klimatu w projektowanym 
wnętrzu, jednocześnie dodając mu oryginalności.

FREZO fabrics are used as window, armchair, sofa, bed and table decorations. Perfect for sewing curtains, 
tablecloths, treads and cushions. Upholstery fabrics will give new quality to sofas, armchairs and chairs. 

The offer includes collections of decorative fabrics made of pure cotton (gabardine, panama, satin, voile), 
natural linen and upholstery fabrics made of artificial fiber (velour, plait/braid). 

The design of the fabrics refers to other products on offer, maintained in similar style and colour, which 
allows you to create a consistent climate in the designed interior, while adding originality. 

TKANINY
Decorat ive Fabr ics

T3037
Tkanina dekoracyjna / Decorative fabric
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Franciszek Michałek urodził się w 1923 r. w Ostapiu na terenie 
dzisiejszej Ukrainy w rodzinie beskidzkich górali, którzy po 
I Wojnie Światowej przenieśli się na Kresy. Dzieciństwo 
spędził we wsi Podolina w pow. rypińskim, dokąd jego rodzice 
przenieśli się pod koniec lat 20. W trakcie II Wojny Światowej 
odbywał przymusowe roboty na terenie Prus. Po jej zakończeniu 
przybył do Torunia, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem Tymona 
Niesiołowskiego uzyskał w 1950 r.

Choć pozostawał pod wpływem swojego promotora, mimo jego 
starań, Michałek nie dał się namówić na propozycję asystentury 
na uczelni. Przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie stworzył swoje 
pierwsze wielkoformatowe kompozycje ścienne. Projektował 
dekoracje do szkół, urzędów, kawiarni. Po powrocie do 
Torunia w 1960 r. chcąc udowodnić Niesiołowskiemu, że wciąż 
zasługuje na miano jego najlepszego studenta, rozpoczyna 
przygotowywania do wystawy. Tworzy obrazy sztalugowe oraz 
opracowuje własną technikę rysunków na celuloidzie. Mimo 
sukcesu wystawy, lata 60. XX w. to dla artysty okres przede 
wszystkim działalności w Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Pełnił kolejno funkcje sekretarza, prezesa, członka Rady 
Artystycznej toruńskiego związku i temu poświęcał większość 
czasu, energii, jak również własnych pieniędzy. Do końca lat 
70. XX w. zaprojektował i wykonał ok. czterdzieści dekoracji 
ściennych, m.in. w Bydgoszczy, Ciechocinku, Włocławku czy 
Toruniu.

Każdą realizację poprzedzały dziesiątki szkiców, wersji projektów, 
często niewiele różniących się od siebie. Przerywał wykonane 
już częściowo prace i zaczynał je od nowa. Wersją ostateczną 
była zazwyczaj ta, którą udało się zrealizować w wyznaczonym 
terminie. Tworzył własne techniki, eksperymentował, 
konstruował nowe narzędzia i opracowywał sposoby pracy 
na różnych podłożach. Ulubioną techniką artysty stały się 
rysunki na celuloidzie, które podczas premierowej wystawy 
spłonęły. W zakresie projektowania elementów wyposażenia 
wnętrz szczególnie chętnie stosował igielit. Po zbudowaniu 
własnej tokarki jego znakiem rozpoznawczym stały się toczone, 
modułowe elementy z drewna, z których składał swoje prace, 
takie jak świeczniki czy lampy. W celu sprawnego tworzenia 
projektów wnętrz skonstruował autorski stół kreślarski oraz 
dodatkowe narzędzia, które pozwalały na szybką i precyzyjną 
pracę projektową.

Działalność twórczą zakończył na początku lat 80. XX w. Zmarł 
zapomniany w 2006 roku w Toruniu. Pozostawił po sobie kilkaset 
projektów, szkiców i pomysłów, zarówno malarskich, jak i tych 
związanych z elementami wyposażenia wnętrz. Większość z nich 
ujrzało światło dzienne dopiero po jego śmierci.

Franciszek Michałek was born in 1923 in Ostapie in present-day 
Ukraine in a family of Beskid highlanders who, after World War I, 
moved to Eastern borderlands of Poland. He spent his childhood in 
the village of Podolina in the district of Rypinski, where his parents 
moved to in the late 1920s. During World War II, he was forced 
to work in Prussia. Afterwards, he came to Toruń, where he began 
studying at the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus 
University. He obtained a diploma in painting under Tymon 
Niesiołowski in 1950.

Although he remained under the influence of his supervisor, despite 
his efforts, Michałek was not persuaded to be offered assistantship 
at the university. He moved to Bydgoszcz, where he created his 
first large-format wall compositions. He designed decorations for 
schools, offices, cafes. After returning to Toruń in 1960, wanting 
to prove to Niesiołowski that he still deserves to be called his best 
student, he begins to prepare for the exhibition. He creates easel 
images and develops his own drawing technique on celluloid. Despite 
the exhibition’s success, the 1960s was for the artist primarily 
a period of activity in the Association of Polish Artists. He served 
as secretary, president, and member of the Artistic Council of the 
Toruń association, devoting most of his time, energy as well as his 
own money to it. By the end of the 1970s, he designed and made 
around forty wall decorations, including in Bydgoszcz, Ciechocinek, 
Włocławek and Toruń.

Each implementation was preceded by dozens of sketches, versions 
of projects, often not much different from each other. He interrupted 
some of the work already done and started it again. The final version 
was usually the one that was implemented within the set deadline. 
He created his own techniques, experimented, constructed new tools 
and developed ways of working on various substrates. The artist’s 
favorite technique became drawings on celluloid, which were burned 
during the premiere exhibition. In the field of designing interior 
furnishings, he was particularly keen on using plastic. After building 
his own lathe, his hallmark became turned, modular elements of 
wood, from which he composed his works, such as candlesticks and 
lamps. In order to efficiently create interior designs, he constructed 
his own drawing table and additional tools that allowed for quick and 
precise design work.

He ended his creative activity in the early 1980s. He died forgotten in 
2006 in Toruń. He left behind several hundred designs, sketches and 
ideas, both painting and those related to interior design elements. 
Most of them saw the light of day only after his death.

FRANCISZEK 
MICHAŁEK
1923-2023

fmichalek.eu

http://olechnicka.eu
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Projekty sygnowane P + F Michałek 
powstają od 2012 roku. Każdy z nich 
jest zapisem międzypokoleniowego 
dialogu dwóch twórców – syna Piotra 
z nieżyjącym już ojcem Franciszkiem. 
Dialogu, ujętego w ramy sztuki i designu, 
prowadzonego poza określonym miejscem 
i czasem w uniwersalnym języku znaków 

plastycznych. Impuls rozpoczynający 
tę rodzinno-artystyczną wymianę myśli 

stanowi zawsze kompozycja ojca, a jej 
interpretacja należy do syna. Jakiś pomysł 

na mural czy mozaikę sprzed kilkudziesięciu 
lat, może grafika albo niedokończony szkic… 

tak to się zaczyna. Każdy projekt stanowi więc 
syntetyczną wypowiedź obu Michałków, konsensus 

oparty o wpisane w konkretną płaszczyznę kolory, 
plamy, punkty i linie. Piotr Michałek zapisał swój dialog 

z ojcem w serii tapet, grafik i tkanin, ale obaj nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa.

Projects signed with ‚P + F Michałek’ have been created since 2012. Each of 
them is an intergenerational record of the dialogue of two artists – Franciszek’s 

son, Piotr with the late father Franciszek. A dialogue within the frame of art and 
design, conducted outside the area of time and place, in the universal language of visual 

signs. The impulse that starts this family-artistic thought is always the father’s composition, and its 
interpretation remains with the son. A concept of a mural or mosaic for several dozen years, maybe a graphic or an unfinished sketch ... that’s 
how it starts. Each project is therefore a synthetic statement by both Michałeks, a consensus based on the colors, spots, points and lines 
inscribed in a specific ground. Piotr Michałek has showcased his dialogue with his father in a series of wallpapers, graphics and fabrics, but 
both have not yet said the last words.

P+F

Damy na Jeziorach / Ladies on the Lakes [2007], proj./design by P+F. Michałek | 1960-2021

pf.piotrmichalek.eu

http://pf.piotrmichalek.eu
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Z wykształcenia nauczyciel i malarz a z wyboru 
i zamiłowania ceramik oraz mieszkanka Gdańska. Matka 
trójki dorosłych dzieci, opiekunka wielkiego psa i leniwego 
kota, siostrzenica Franciszka. Od wielu lat uczy ceramiki 
przekazując pasję dzieciom i dorosłym niezależnie od ich 
wieku i płci, wieczna poszukiwaczka informacji i inspiracji.

Zdecydowanie preferuje projekty unikatowe, bardziej 
dekoracyjne i rzeźbiarskie niż użytkowe. Jej malarska 
przeszłość znajduje swoją kontynuację w metodach 
wykańczania prac wieloma warstwami szkliwa lub 
angobowanym rysunkiem. Z chęcią sięga po szkło jako 
element wzbogacający prace. Zmęczona większymi 
realizacjami odpoczywa przy ceramicznej i szklanej 
biżuterii.

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Polskiego Związku 
Ceramików, Związku Polskich Artystów Plastyków oraz 
ZPAP Polska Sztuka Użytkowa.

Katarzyna Olechnicka-Śliwińska, a graduate of the Faculty 
of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, 
a member of the Association of Polish Ceramists, Association 
of Polish Artists and the Association of Polish Applied Arts. 
A teacher and painter by education, a ceramist and a resident 
of Gdańsk by choice and passion. Mother of three adult 
children, guardian of a big dog and and lazy cat. She is also 
niece of Franciszek.

For 10 years, a ceramics instructor conveying passion to 
children and adults regardless of their age and gender. An 
eternal seeker of knowledge and inspiration. She definitely 
prefers unique designs, more decorative and sculptural 
than utilitarian. Her past as a painter finds continuity in 
the methods of finishing works with many layers of glazes 
or engobe and drawing. She gladly uses glass as an element 
enriching her works.

KASIA OLECHNICKA

olechnicka.eu

http://olechnicka.eu
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Zajmuje się grafiką i malarstwem cyfrowym, projektuje tapety, 
dekoracje ścienne, tkaniny, gobeliny, dywany, aranżuje wnętrza a także 
tworzy grafikę reklamową.

W latach 2001-2009 zajmował się grafiką reklamową oraz tworzył 
animacje, aplikacje interaktywne i serwisy internetowe między innymi 
dla takich marek jak Canal+, Ale Kino, Cyfra+, Novartis i wiele innych.

W późniejszym okresie jego zainteresowania skupiły się głównie na 
dekoracjach wnętrzarskich oraz malarstwie cyfrowym.
Tapety według jego projektów były prezentowane min. w Instytucie 
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Dla brazylijskiej firmy 
Tapetah stworzył dwie kolekcje dywanów. „Echa” (2019) złożoną 
w połowie ze swoich kompozycji, a w połowie z prac swojego ojca 
(wyróżnienie na targach Abimad’27 w Sao Paulo) oraz kolekcję „Myśli” 
składającą się z sześciu autorskich kompozycji (2021). Jego dekoracje 
ścienne oraz dywany zdobią wnętrza publiczne i prywatne w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Francji, USA i w Brazylii.

W swoich pracach z zakresu malarstwa cyfrowego używa tekstur 
i pędzli z zeskanowanych i wielokrotnie powiększonych naturalnych 
materiałów takich jak drewno, rośliny czy kamienie. Łącząc je i mieszając 
ze sobą uzyskuje efekt wyrazistych faktur, które są charakterystyczną 
cechą jego twórczości. Stylistyka jego prac bliska jest surrealizmowi 
i abstrakcji, często nawiązująca do fantastyki naukowej i sztuki 
prehistorycznej.

Jego grafiki wielkoformatowe były kilkukrotnie nominowane do nagrody 
w konkursie „Dobry Wzór” organizowanym przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego w Warszawie na najlepiej zaprojektowane przedmioty 
użytkowe w Polsce. Absolwent Projektowania i Aranżacji Wnętrz 
w Związku Polskich Artystów Plastyków „Sztuka Użytkowa” Okręgu 
Warszawskiego. Samouk w dziedzinie grafiki komputerowej.

Od lat popularyzuje i przywraca pamięć o swoim ojcu, Franciszku, 
i jego twórczości tworząc i prezentując tapety na podstawie jego 
wielkoformatowych malowideł ściennych min. podczas takich wydarzeń 
jak Gdynia Design Days,  Łódź Design Festival czy Abimad w Sao 
Paulo. Poza tym realizuje projekt „P+F Michałek” złożony z autorskich 
kompozycji, w których wykorzystuje szkice i niedokończone prace 
swojego ojca.

He deals with graphics and digital painting, 
designs wallpapers, wall decorations, fabrics, 
tapestries, rugs, arranges interiors and also 
creates advertising graphics.

In 2001-2009 he was involved in advertising 
graphics and created animations, interactive 
applications and websites, among others for 
brands such as Canal +, Ale Kino, Cyfra +, 
Novartis and many others. Later, his interests 
focused mainly on interior decorations and 
digital painting.

Wallpapers according to his designs were 
presented, among others at the Institute of 
Industrial Design in Warsaw. For the Brazilian 
company Tapetah, he created the „Echo” rug 
collection, half of his compositions and half of 
his father’s work (distinction at the Abimad’27 
fair in Sao Paulo). His wall decorations and 
carpets decorate public and private interiors in 
Poland, Great Britain, France, USA and Brazil.

In his works in the field of digital painting, he 
uses textures and brushes from scanned and 
repeatedly enlarged natural materials, such as 
wood, plants and stones. Combining them and 
mixing together he gets the effect of expressive 
textures, which are a characteristic feature of his 
work. The style of his works is close to surrealism 
and abstraction, often referring to ethnic art.

For years, he has been popularizing and restoring 
the memory of his father, Franciszek, and his work 
by creating and presenting wallpapers based on 
his large-format wall paintings, among others. 
at Gdynia Design Days, Łódź Design Festival. or 
at the Institute of Industrial Design. Wallpaper 
collection by his father’s designs were awarded 
the prestigious Must Have quality mark at the 
2017 Łódź festival. In addition, he implements 
the project „P + F Michałek” consisting of 
original compositions in which he uses sketches 
and unfinished works of his father.

A graduate of Interior Design and Arrangement 
at the Association of Polish Artists and Designers 
‚Decorative Arts’ of the Warsaw District. Self-
taught in the field of computer graphics.

PIOTR MICHAŁEK

piotrmichalek.eu

http://piotrmichalek.eu
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