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Od 15 do 19 listopada odbywać się będą w Poznaniu warsztaty dla projektantów Nowy Folk
Design.
Uczestnicy będą pracowali w multidyscyplinarnych zespołach nad innowacyjnymi projektami
biżuterii, odzieży i wyposażenia wnętrz inspirowanymi folkiem.
W roli ekspertów – opiekunów kreatywnych poszczególnych grup wystąpią doświadczeni
projektanci: Monika Jakubiak, Anna Orska oraz Marteen Baptist. Najlepsze projekty zostaną
wdrożone w firmach biorących udział w wydarzeniu: Meble Vox, Solar, W.Kruk.
Wyjątkowość warsztatów polega na wykorzystaniu innowacyjnego narzędzia projektowania
Co-creation opartego na współtworzeniu produktów z przyszłymi użytkownikami.

W tym celu powstał portal www.nowyfolk.pl , na którym przez cały czas trwania warsztatów
internauci będą oceniać powstające szkice, projekty, komentować przebieg prac. Dzięki
pozyskanym informacjom projekty będą ewaluowały tak, aby odpowiadały realnym
potrzebom odbiorców. Nowy Folk Design to już druga edycja warsztatów, których
organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, realizatorem Pro
Design – instytucja non profit, której celem jest promocja designu i wspieranie biznesu w
sektorach kreatywnych.
Ideą warsztatów Nowy Folk Design jest wymiana doświadczeń projektowych między
trzema różnymi branżami – odzieżową, jubilerską i wnętrzarską, wzajemne inspiracje i
wykorzystanie ich w nowych projektach służy temu praca w multidyscyplinarnych
zespołach. Połączenie folku ze współczesnym designem i technologią, to także próba
ocalenia przed zapomnieniem osiągnięć polskiej sztuki i rzemiosła, a jednocześnie
tworzenie nowej wartości w projektowaniu. W warsztatach biorą udział studenci ASP z
wydziałów wzornictwa, oraz projektanci, którzy zostali wybrani na podstawie
przesłanych portfolio z prezentacjami ich projektów.

Podczas warsztatów projektanci będą pracowali nad innowacyjnymi produktami
odpowiadającymi potrzebom nowoczesnych użytkowników wykorzystując jednocześnie
najlepsze wzory rzemiosła ludowego. Aby przenieść tradycję projektowania odzieży,
jubilerstwa oraz wyposażenia wnętrz, w zespołach będą pracować etnografowie, z kolei
technologowie i menedżerowie rozwoju produktów z poszczególnych firm mają za zadanie
weryfikację rozwiązań, tak, aby projekty miały realne szanse na wdrożenie do produkcji.
Wyzwaniem będzie wspólna praca zespołu nad jednym projektem – po indywidualnych
poszukiwaniach koncepcji i ich prezentacji, najlepsze zostaną połączone w jeden projekt,
który następnie będzie dalej rozwijany. Dla uczestników warsztatów wyjątkowe będzie
doświadczenie w pracowniach firm Meble Vox, Solar i W.Kruk, gdzie pod okiem
specjalistów będą opracowywać technologicznie i konstrukcyjnie swoje projekty, modelować,
a następnie prototypować.
Efekt pracy projektantów będzie oceniany przez jury w składzie: Leszek Wojtasiak,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Jury, Wojciech Kruk,
twórca marki W.KRUK, współudziałowiec Vistula Group S.A., Maria Pyzio, Prezes Solar
Company Ltd., Piotr Voelkel, Prezes Zarządu Meble Vox, Anna Wróblewska, Pełnomocnik
Zarządu ds. Rozwoju Meble Vox, Dawid Wiener, doktor nauk humanistycznych UAM/
SWPS, psycholog kognitywista, Anna Weronika Brzezińska, Doktor nauk humanistycznych
UAM, etnolog, prof. Bogumiła Jung, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UA w
Poznaniu, Katarzyna Świeżak, redaktor działów Moda i Styl życia w „Wysokich Obcasach”.
Prezentacja projektów i prototypów odbędzie się 19 listopada o godz. 16.00 w Wyższej
Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Zwycięzców poznamy 22
listopada po obradach jury. Najlepszy zespół projektantów otrzyma specjalną 50% zniżkę na
studia Design Management prowadzone w WSNHiD. Najlepsze produkty będą wdrożone w
firmach biorących udział w projekcie: Meble Vox (wyposażenie wnętrz), W.Kruk (biżuteria),
Solar (odzież).
„Idea warsztatów Nowy Folk Design jest bardzo dobrze przemyślana – studenci konkretnych
kierunków doświadczą jak naprawdę pracuje się w branży, bezpośrednio ze zleceniodawcami
i jak wykorzystywać wiedzę zdobytą na studiach na kierunkach designu. Praca w
multidyscyplinarnych zespołach może być bardzo ciekawym wyzwaniem, dzięki któremu
studenci zobaczą, że różne dyscypliny designu mogą się przenikać w praktyce i przekładać na
produkcję, jakich efektów można się spodziewać. Dla mnie najwartościowszym efektem
będzie, jeżeli studenci po powrocie na uczelnie poczują, że naprawdę dokonali czegoś, co w
ramach szkoły byłoby niemożliwe. Wyzwaniem będzie praca w zespole specjalistów,
przedstawicieli przemysłu, motywująca krytyka ekspertów – dyrektorów artystycznych
poszczególnych projektów, sposoby komunikowania swoich pomysłów do działów
technicznych i wykonawczych, eliminowanie lub zmiana własnych projektów i świadoma
selekcja, nauka delegowania, dzielenia się, kompromisu” – mówi Monika Jakubiak, ekspert
grupy projektowania odzieży.
„Na warsztatach projektowania biżuterii stworzymy przedmiot biżuteryjny inspirowany
polską tradycją ludową. Współpracując z etnologami oraz technologami doświadczymy pracy
w interdyscyplinarnej grupie, poszerzając w ten sposób własne zasoby. Naszym celem, będzie
zaproponowanie takiej biżuterii, która obok wspomnianej inspiracji, będzie odpowiadała na
potrzeby rynku. Zwieńczeniem naszej pracy, będzie wyprodukowanie i dystrybucja przez
markę W.Kruk wybranego wzoru. Począwszy od idei, szkiców, projektów, przez stworzenie
modeli i prototypów, przejdziemy do produkcji. Proces projektowy, będzie uwzględniał
stosowane technologie oraz potrzeby sprzedażowe marki. Musimy być przygotowani na

kompromisy, podejmowane na gorąco szybkie decyzje, które pokażą namiastkę pracy
wzornika przemysłowego – projektanta biżuterii, projektującego dla dużej firmy. Z własnego
doświadczenia wiem, że dla projektanta, nie ma nic bardziej ekscytującego, od możliwości
oglądania własnego dzieła, zdobiącego i docenionego przez innych” – mówi Anna Orska,
która będzie prowadziła grupę projektantów biżuterii.
W projekcie Nowy Folk Design wyjątkowa jest rola komunikacji. Wykorzystanie co-creation
czyli innowacyjnego narzędzia projektowania polegającego na zaangażowaniu użytkowników
w cały proces projektowy od idei, weryfikacji rozwiązań, po ocenę projektów wymagało
stworzenia specjalnej platformy komunikacji – portalu www.nowyfolk.pl Tutaj na bieżąco
zamieszczane będą wstępne koncepcje i szkice projektowe poddając je ocenie internautów.
Dzięki pozyskaniu szybkiej informacji zwrotnej projektanci wykorzystają je w dalszej pracy
nad rozwojem produktów. W ten sposób każdy może mieć wpływ na to, jak zaprojektowane
będą nowe przedmioty. Na portalu prezentowane będą także na bieżąco relacje z warsztatów,
filmy z postępu prac, zdjęcia, oceny jury.
Pierwsza, ubiegłoroczna, edycja warsztatów Nowy Folk Design łącząca naukę rzemiosła
przez twórców ludowych, wykłady, konkurs, wystawy i wdrożenia okazała się dużym
sukcesem. Dwa z projektów wyróżnionych w konkursie „Na Pamiątkę z Polski” zostały
wdrożone do produkcji przez firmę Meble Vox: „Kukuryczka” Rozalii Lenartowicz i
Zuzanna Wachowiak oraz „Jakubki” Kariny Marusińskiej. Wydarzenie Nowy Folk
Design zrealizowane przez Pro Design na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego otrzymało nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej w konkursie „Liderzy
Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce”.
{designteka.pl} objęła patronat nad warsztatami!

