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Naszyjnik z parzenicą i młodzi na ludowo
•• Chata sieradzka, góralska parze
nica, opoczyńska suknia. To nie spis
etnograficznych eksponatów, a in
spiracje młodych twórców. W Pozna
niu zakończyły się warsztaty dla pro
jektantów.
- Proszę założyć. I nie bać się, że pani
nie zapnie. Tutaj nie ma małych kółek.
Zrobiliśmyzapięcie estetyczne, aprzy
tym niezmiernie proste wużyciu - Mi
chał zachwala walory naszyjnika mo
dułowego. Modułowego, bo można go
składać z dowolnie wybranych elemen
tów. - Nawet samo zapięcie może być
dekoracją. Nie trzeba chować go za szy
ją. Wręcz przeciwnie, nawet łącząc sa
me zapięcia otrzymamy niezwykle
oryginalnąbransoletkę - tłumaczy Mi
chał Włodarczyk, łodzianin, który do
Poznania przyjechał, by wziąć udział
wdrugiej edycji warsztatów NowyFolk
Design. Słów Michała z uwagą słucha
pomysłodawczyni warsztatów, Anna
Wróblewska. Nam tłumaczy ich cel:
- Łączenie folku ze współczesnym de
signem i technologią.
Uczestnikówwarsztatówpodzielono na trzy grupy jubilerską, wnętrzarską i odzieżową. Michał trafił
do tej pierwszej. Stworzył tam biżu
terię inspirowanąpąjąkami, czyli sta
ropolskimi żyrandolami ze słomy,
którą każdy łączył jak chciał. Innym
odwołaniem do tradycji sąparzenice - zdobienia wyszywane na góral
skich spodniach. Młodzi projektan
ci wykorzystali ten kształt, by upro
ścić łączenie poszczególnych ele
mentów biżuterii. - Io to chodzi. Or
nament znówjest funkcją- cieszy się
etnolożka Anna Brzezińska, która
na warsztatach opowiadała o tradycyjnym rzemiośle. - Uczestnikom
najbardziej spo dobały się układy pa
sowe z sukni opoczyńskiej. W przy
padku biżuterii widać to w różnoko
lorowych tasiemkach powciskanych
w metalowe kółko - wisiorek. Grupa
meblowa motyw ten wykorzystała

Grupa „odzieżowa" zaprojektowała Inspirowaną ludowymi motywami sukienkę
tworząc zasłonę szafki. Kobieta, gdy
stała, miała suknię czarną. Gdy szła,
jej suknia mieniła się wszystkimi ko
lorami tęczy. Tutaj ściśnięta zasłona
szafki też jest czarna. Gdyją rozcią
gniemy - odsłania swąbogatąkolory
stykę - zachwyca się Brzezińska.
Kolorowa zasłona zakrywa wnę
trze drewnianego pudełka. Może być
szafą, siedziskiem, ale i elementem
łóżka. Bo projektanci stworzyli mebel,
który można przekształcać w zależ
ności od potrzeb. - To tak jak z rodzi
ną. A nasza grupa w czasie pracy bar
dzo się do siebie zbliżyła. Jej poszcze
gólni członkowie są różni, ale razem
tworzą zgraną całość. Z elementami
naszego projektu jest podobnie - mó
wi opiekun grupy, holenderski projek
tant Marten Baptist i prezentuje, jak
z łóżka wyodrębnia się biurko, szafka,
stół, siedzisko, wieszak.
Mniej płynnie przebiegałapraca w
grupie „modowej". - Były zgrzyty. Ale
projektanci już tak mają. Są indywidu
alistami - zaznacza liderka grupy Mo
nika Jakubiak, i prezentuje efekt pra
cy swoichpodopiecznych:-Pierwsza
suknia to pret-a-porter, czyli do nosze-

nianaco dzień. Druga jest mniej prak
tyczna, a bardziej awangardowa Zmar
szczony materiał zainspirowany chu
stą kamelową - charakterystyczną dla
tradycyjnego stroju łęczyckiego - opa
da na ramię i ogranicza ruch lewej rę
ki. Suknię nazwano koktajlową. - Szy
kowna pani w prawej ręce trzyma kie
liszek szampana, lewa do niczego nie
jest już jej potrzebna- żartuje Jaku
biak. - Chodziliśmypo sklepach. Pokazywaliśmyprojekt klientkom, słucha
liśmy ich rad - mówi Ania Nowakow
ska z Poznania. Jej kolega z grupy Ja
kub Haber z Krakowa dodaje: - Takie
warsztaty są bezcenne. Dzięki pracy
z menedżerami, konstruktorami i tech
nologami dowiedzieliśmy się rzeczy,
których napróżno szukać w szkole.
Firmy biorące udział w projekcie
to: Meble Vox, W. Kruk i Solar. Najlep
sze projekty mają być przez nie wdrożone do produkcji. Organizatorem
warsztatówjest Urząd Marszałkow
ski Województwa Wielkopolskiego,
a realizatorem - Pro Design, instytu
cja non profit, której celem jest pro
mocja designu. O
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