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Dzieło sztuki zamiast fototapety 

Ściana oklejona waszą tapetą napraw-
dę robi wrażenie. Jest trochę jak we-
hikuł czasu, który przenosi nas o pół 
wieku wstecz, w klimaty peerelowskiej 
sztuki użytkowej. Skąd pomysł, żeby 
szukać inspiracji w tamtych czasach?
Pomysł wziął się z mojej historii rodzin-
nej, bo autorem większości projektów, 
które można zobaczyć na stronie Frezo, 
jest mój ojciec, Franciszek. Ja dorobek 
ojca odkryłem na nowo już po jego 
śmierci.

Pod marką Frezo kryją się drukowane tapety pod wymiar z mo-
tywami malarstwa ściennego z czasów Polski Ludowej. O tym 
autorskim projekcie opowiada jego twórca Piotr Michałek, to-
ruński grafik.

Kim był pański ojciec?
Zajmował się zawodowo malarstwem 
ściennym. Był artystą plastykiem, ab-
solwentem Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Prace, które znalazłem, 
powstawały przez trzydzieści parę lat, 
od jego dyplomu w 1950 roku aż do 
połowy lat 80. Uzbierało się ich cał-
kiem sporo – ponad 200 ukończonych 
projektów, masa szkiców, rysunków 
wstępnych. Uznałem, iż to, co stworzył, 
było na tyle uniwersalne i wartościowe, 

że wypada przypomnieć jego dzieło. 
Zainteresowałem jego pracami Cen-
trum Sztuki Współczesnej w Toruniu, 
które zorganizowało retrospektywną 
wystawę, a że zaprezentowano głównie 
malarstwo ścienne, które funkcjono-
wało w przestrzeni publicznej, pojawił 
się kolejny pomysł, właśnie na tapety. 
One stały się współczesnym odpowied-
nikiem malowideł sprzed lat. Dzięki 
nowoczesnej technologii mogę druko-
wać jego projekty w wysokiej jakości, 
zarówno jeśli chodzi o kolorystykę, jak 
i rozdzielczość czy trwałość.

Jaką techniką drukowane są tapety?
Wybraliśmy druk lateksowy ze względu 
na jego dużą wytrzymałość mechaniczną 
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oraz doskonałe nasycenie i odwzorowa-
nie kolorów. Jednak najważniejszą jego 
zaletą jest to, że jest ekologiczny i nie-
szkodliwy dla zdrowia. Tusze nie zawie-
rają toksycznych metali ciężkich, tak jak 
w przypadku druku solwentowego, więc 
wydruki są bezzapachowe. Rolę rozpusz-
czalnika pełni w tej technologii woda, 
dzięki temu nie ma mowy o alergiach.

A trwałość?
Trwałość tapety w pomieszczeniach 
wynosi od 25 do 30 lat, to znaczy, że 
przez ten czas nie powinna blaknąć. 
Dodatkowo w miejscach szczególnie 
narażonych na uszkodzenia, np. przez 
zwierzęta domowe, można pokryć ją 
specjalnym laminatem. Jego bazą są 
również rozpuszczalniki wodne, więc jest 
bezzapachowy i całkowicie nieszkodliwy.

Można u was zamówić tapetę druko-
waną na flizelinie albo na podkładzie 
z folii polimerowej, wodoodporną.
Wybierając flizelinę czy flizelinę z włók-
nem szklanym, braliśmy pod uwagę do-
skonałe walory tych materiałów podczas 
aplikacji oraz właśnie wysoką trwałość 
użytkowania. Natomiast tapety drukowa-
ne na włóknie szklanym mają najwyższy 
certyfikat bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego i przeciwdymnego, dlatego 
są najczęściej wybierane do wnętrz 
użyteczności publicznej, jak np. hotele 
czy obiekty służby zdrowia. Mają dużą 
gramaturę, są strukturalne i doskonale 
ukrywają nierówności podłoża. 

Jak wygląda proces drukowania?
Maszyna drukuje na rolkach o szero-
kości od 140 do 160 cm w zależności 

od podłoża. Oczywiście takiego brytu 
nie sposób położyć na ścianie. Dlate-
go po wydrukowaniu tapeta jest cięta. 
Poszczególne bryty mają szerokość od 
80 do 90 cm. Klient otrzymuje więc 
tapetę w rolkach, które są opisane 
i ponumerowane. 

Marka Frezo zadebiutowała w Strefie 
Designu Ewy Mierzejewskiej na kra-
kowskich targach Inteligentny Dom 
w 2016 roku, a na waszej stronie in-
ternetowej można już wybierać tapety 
z siedmiu kolekcji liczących ponad 20 
wzorów każda. Czy wszystkie tapety 
stanowią adaptacje prac pana ojca?

Jest też kilka moich projektów, nawią-
zujących do stylu i klimatu twórczości 
ojca, a autorką kolekcji dla dzieci jest 
malarka Kamila Pawłucka.

Kto zamawia tapety Frezo?
Nasza oferta jest skierowana przede 
wszystkim do osób, które chcą mieć 
oryginalne wnętrza. Zazwyczaj nasi 
klienci interesują się sztuką, mają 
wysmakowany gust i... dość zasobny 
portfel.

Sprzedajecie tylko w Polsce?
Głównie. Próbujemy zaistnieć również za 
granicą, np. w Wielkiej Brytanii i Dubaju. 

U nas design z czasów PRL-u cieszy 
się coraz większym powodzeniem, 
chyba wstrzeliliście się w trendy.
Tak, ludzie wyszukują meble z tego 
okresu, odnawiają je, zbierają dodat-
ki i bibeloty. Ale to po prostu dobry 
design. Jego jakość sprawia, że jest 
ponadczasowy. 

Na koniec wypada zapytać o plany na 
przyszłość. Chcecie nadal być wierni 
drukowi lateksowemu?
Myśleliśmy o wykorzystaniu sitodruku, 
gdyż pozwala on na uzyskanie cieka-
wych struktur, poza tym ciągnie nas do 
druku wypukłego, ale wszystko pozosta-
je nadal w sferze planów. 
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