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Design dla dzieci

Hasło przewodnie tegorocznego Łódź Design Festival — Awareness — choć
na wystawach czasem znikało z pola widzenia, na pewno było obecne podczas
warsztatów dla dzieci. Organizatorzy zadbali o to, by obudzić w najmłodszych
świadomość dobrego projektowania.
Pojęcie designu jest bardzo po- W pierwszej części warsztatu odbył się krótki pojemne, dlatego podczas ŁDF mie- kaz slajdów, przybliżający dzieciom historię tkaliśmy okazję zobaczyć szerokie niny oraz charakterystyczne wzory w Polsce i na
spektrum pomysłów na twórcze świecie.
zajęcie czasu wszystkim uczestnikom. Również najmłodszym.
I choć spora część zorganizowanych dla nich warsztatów bazowała na modnym recyklingu,
trudno było o nudę. Rodzice mogli patrzeć, jak ich pociechy wymyślają własne potwory z Marią
Strzelecką, poznają typografię
i wykorzystują ją do zaprojektowania swojej wymarzonej książki, dowiadują się, w jaki sposób
można stworzyć nietypowy mebel (Małgorzata Szczepańska,
„ELLE Decoration”) czy — wzo- Warsztaty dla dzieci / Workshops for children — 27.10.2012
rem Salvadora Dali — namalo- Paradyżowa Kraina, Poznaję siebie – tworzę świadomie:
„Indygo” Pracownia Ceramiki Artystycznej (Dominika Karczewska)
wać surrealistyczny portret. KilŁódź Design Festival 2012
ka warsztatów było jednak wyjątkowych.
Ciekawą propozycję przedstawili projektanci Paradyża
— jednego ze sponsorów ŁDF.
Charyzmatyczna
prowadząca
(Dominika Karczewska z Pracowni Ceramiki Artystycznej
„Indygo”) bez problemu zajęła uwagę nawet najbardziej wymagających gości. Najmłodsi odkrywali naturę, lepiąc ceramiczne motywy roślinne i zwierzęce.
Dzieci ze średniej grupy wiekowej miały za zadanie stworzyć Warsztaty dla dzieci / Workshops for children — 27.10.2012
przedmioty użytkowe, takie jak Małgorzata Szczepańska (ELLE Deco), Wyobraźnia ujarzmiona,
kubek czy talerz. Najstarsi na- czyli projektujemy meble z nietypowych materiałów
tomiast, po szczegółowym in- Łódź Design Festival 2012
struktażu i pokazie, w jaki sposób z pojedynczych kafli tworzy
się wzory na całe ściany, odkryli w sobie duszę artysty, formując ozdobne kafle własnego projektu. Wszyscy uczestnicy mogli
zabrać swoje dzieła do domu, co
przypadło do gustu zwłaszcza
grupie środkowej. Kto nie chciałby pić z własnoręcznie wykonanego kubka?
Jednak prawdziwym hitem
były warsztaty Miłego Projektu.
Zajęcia, składające się z dwóch
części, miały na celu wprowa- Warsztaty dla dzieci / Workshops for children — 27.10.2012
dzenie dzieci w tajniki two- DADA, Torebki z banera – warsztaty projektowe
rzenia wzorów na tkaninach. Łódź Design Festival 2012

Warsztaty dla dzieci / Workshops for children — 21.10.2012
Agnieszka Kwiecińska, Tomek Marciniewicz (Miły Projekt), MIUKI
one-off edition – projektujemy tkaniny na MIUKI
Łódź Design Festival 2012

Warsztaty dla dzieci / Workshops for children — 21.10.2012
Milena „Milak” Matyas, Historia sztuki dla dzieci:
tropem Salvadora Dali
Łódź Design Festival 2012

Druga część pozwoliła uczestnikom wprowadzić
swoje projekty wzorów w życie. Pomocą w projektowaniu tkanin na gotowych poduchach MIUKACH służyli Agnieszka Kwiecińska i Tomek
Marciniewicz. MIUKI (pufy i poduchy do wypełniania granulatem) często były większe od samych
projektantów, co stanowiło dodatkową atrakcję
dla najmłodszych. Powstałe podczas warsztatów
tkaniny były na tyle wyjątkowe, że każdą z nich
sfotografowano. Później MIUKI poszły w świat,
do domu razem ze swoimi twórcami.
Katarzyna Turkowska

Łódź, dizajn i małpa

Mam mieszane uczucia, jeśli idzie o tegoroczny Łódź Design Festival. Nie żebym się nudziła mnienia „pendrajwa pani domu”
— było na czym oko zawiesić, było z czego się pośmiać, było czym się zdziwić. Było co podzi- zrobionego ze spinacza do biewiać. Niestety, była też małpa.
lizny (nie wiem, jak się to dzieło nazywało naprawdę), krzesło
Od razu zaznaczę, że niekoniecznie noszę w głowie jakąś spójną wizję tego, co chciałabym na ten te- „3 w 1”, którego siedzisko było
mat powiedzieć, i nie mam ochoty na wchodzenie w poważne analizy dotyczące organizacji wystaw czy zrobione z oldskulowego monitoich poziomu. Odczuwam natomiast dużą potrzebę podzielenia się obrazami, które po wizycie na Festiwa- ra, a oparcie z klawiatury, i stół in
lu wcisnęły mi się między zwoje i ciągle o sobie przypominają. Może być chaotycznie, proszę zatem o wy- statu nascendi, którego nogi z jedbaczenie.
nej strony porośnięte były jeszcze
Pierwszym wielkim plusem była lokalizacja. A właściwie „wystrój” centrum festiwalowego. Kiedy we- korą, a te z drugiej pięknie wyszłam do budynku przy ul. Targowej, zaatakowały mnie kilometry kwadratowe łuszczącej się zewsząd far- kończone heblem. Do tego najróżby. No, może nie kilometry, ale na pewno nie było centymetra ściany czy sufitu, który nie wyglądałby jak niejsze plakaty, cudaczna biżuteprzedremontowe pobojowisko. Farba odstawała i wywijała się od wilgoci, dając dziwny, ale nie nieprzy- ria i rozbrajające tabliczki ostrzejemny efekt. Można było sobie nawet trochę takiej farby zeskrobać ze ściany albo oprzeć się o filar i usły- gawcze na eksponatach (zob. zdjęszawszy dźwięk charakterystyczny dla sypiącego się budynku, poczuć klimat Łodzi ;) Sufit niby straszył cie). Niech będzie 7 punktów za
tynkowym deszczem, ale jednak nic na głowę nie leciało. Po podłodze (zwłaszcza przy filarach) walały się całą resztę.
resztki ścian, a wszystko ozdabiały kolorowe taśmy rozciągnięte między sufitem a podłogą. To ciekawe, jak
Jakiś czas temu widziałam
eko(nom/log)iczna jest współczesna sztuka — taka recyclingowa :) Efekt w każdym razie, wierzcie mi, był program o rekonstrukcjach twapiorunujący. Gdyby nie beton, wryłoby mnie w ziemię. 3 punkty.
rzy. Czternastoletni, udomowioKolejne punkty dla tegorocznej edycji wydarzenia przyznaję za ceramiczne gry Paradyżu. Co kto woli ny szympans zapomniał, że jest
— szachy, warcaby, scrabble, domino… Sama radość. Jakby takimi scrabblami w domu się pobawić, spokoj- udomowiony, i postanowił zjeść
nie dałoby radę wykafelkować łazienkę, bo oczywiście wszystko miało rozmiar XXL, i gdyby taką poje- twarz pewnej kobiecie. Właścidynczą płytką dobrze wycelować, to można zabić. Ale to chyba akurat nie jest zaleta. Tak czy inaczej w tym cielka próbowała go zadźgać noroku Paradyż podszedł do sprawy maksymalistycznie, ale postawił na rozrywkę w wersji tradycyjnej, co żem, ale małp niespecjalnie się
zaowocowało dużym zainteresowaniem ze strony gości nieśledzących najnowszych kierunków rozwoju tym przejął i spokojnie konsusztuki nowoczesnej. Czyli moim :) 4 punkty.
mował swoją ciągle żywą ofiarę
— notabene przyjaciółkę właścicielki. Dopiero kiedy policjant potraktował go ostrą amunicją, uspokoił się. Na dobre. Od tamtej pory
małpy budzą we mnie lęki egzystencjalne. Co w związku z tym?
Ano to, że już od paru tygodni na
stronie ŁDF straszy mnie mrugająca kaprawymi oczkami małpa!
Co więcej, spoziera na mnie z plakatów w centrum. Cała dostępna
przestrzeń festiwalowa znaczona była odciskami małpich stóp,
a między wystawami krążył czarPrzygotowania, Centrum Festiwalowe
Ceramika Paradyż – gry planszowe z użyciem kafelków
ny, kudłaty goryl. Nie taki prawŁódź Design Festival 2012
Łódź Design Festival 2012
dziwy, bo miał wkładkę ludzSkoro mowa o kafelkach, to na myśl znowu przyką rasy mężczyzna, natomiast to
chodzi mi ściana. Z czego była — nie wiem, bo się nie
wcale nie sprawiało, że było mi
znam, ale stała w widocznym miejscu i można było
weselej, kiedy wypełzał zza dizajna niej coś napisać. A chodziło o dokończenie dwóch
nerskiego kaloryfera. Bo dizajnerzdań: „Lubię Łódź, bo…” i „Łódź kreuje, bo…”. Łódź
skie kaloryfery też były. Niestety,
kreuje, to fakt, więc dopowiedzeń do drugiego zda–5 punktów.
nia można się domyślać. Natomiast nigdy nie zgadłaPo d s u mow ując, t egor o c zbym, że Łódź jest lubiana, bo „tu życie grozi śmierny Festiwal zyskuje 16 punkcią”, bo „jest hipsterem miast”, „jest obiecana” i „tu
tów… co właściwie nie ma żadwszystko wolno”… Mało tego! Podobno Łódź „ma
nego znaczenia, bo zapomniałam
najlepszy funk hh” i — uwaga — „dobre pampuchy”!
określić skalę. W dodatku, z uwaNiektórzy lubią ją po prostu za to, że „jest w centrum”,
gi na fragmentaryczność, obraz
ci o specyficznych upodobaniach za to, że „śmierdzi”,
jest niespójny i trudno o wyciąa inni dlatego, że „nie jest Warszawą”. Powody bywagnięcie sensownych wniosków
ją rozmaite, grunt, żeby każdy po swojemu zracjona- DESIGN IN – wystawa zbiorowa / group exhibition
— poza takim, że jestem zadowoŁódź Design Festival 2012
lizował tę trudną miłość ;) 3 punkty.
lona z wizyty na Targowej. PoW niedalekim sąsiedztwie od ściany zobaczyłam
nieważ nie mam pomysłu na takcoś, co wyglądało na miłe, puchate kuleczki — wieltowne zakończenie, zostawię Was
kości sporych dyń i w dodatku świecące. Okazało
z tymi obrazami i tym razem posię, że nie świeciły tak całkiem bez sensu, bo to były
zwolę sobie nieelegancko urwać
lampy. Podchodzę, a tu się okazuje, że ten „puch”
w pół zda…
to sterczące na wszystkie strony plastikowe „wąsy”
zrobione z obrączek, które zawsze znajdują się pod
Joanna Rozwandowicz
nakrętkami plastikowych butelek! Co więcej, całe te
Redaktor naczelna:
mięciutko wyglądające kule były złożone właśnie
Justyna Niedbała
z nakrętek — większa z zielonych, a trzy mniejsze
z niebieskich. Nie powiem, trochę się rozczarowa- jednak podziwianie ich wnętrza sprawiło mi dużą
Korekta:
łam, ale nie potrafię powiedzieć, czy owo rozczaro- frajdę. Tym większą, że dopiero patrząc na rozłożo- Sylwia Blady
wanie było większe niż zdziwienie, że tak się dałam ne w wachlarz żelazko i „rozciągniętą” na żyłkach
Beata Prokopczyk
zmylić. Rozczulające, ale niedotykalskie. Jak małe wiertarkę, zdałam sobie sprawę z tego, ile rzeczy
jeżątka. A pod sufitem? Żyrandole z reszty bute- znajduje się w obudowie. Wolno mi się dziwić, bo ni- Projekt typograficzny:
lek — a konkretnie z ich denek. Denka wyglądały gdy nie miałam nic wspólnego z żadnym technicz- Katarzyna Turkowska
jak kwiaty i zwieszały się luźno wokół żarówek, co nym kierunkiem studiów, a na rozkręcenie drukarki,
Skład:
było nie mniej efektowne od udających puchate kule tylko po to, żeby sobie na nią popatrzeć, nie bardzo
Jowita Podwysocka-Modrzejewska
mnie stać. I za moje zdziwienie — 2 punkty.
lamp. 2 punkty.
Poza tym wszystkim uwagi domagają się też
Choć o budowie sprzętów domowych — żelaRedaktorzy:
zek, wiertarek i pochodnych — nie mam pojęcia, to przebierające nóżkami ze zniecierpliwienia wspo- Joanna Rozwandowicz
Katarzyna Turkowska

Zapraszamy na spotkania KNE
w czwartki w tygodniu B o 17.00
do sali 204 w gmachu
przy al. Kościuszki 65

