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Łódź Design Festival 

 
Łódź Design Festival to największe w Polsce wydarzenie poświęcone  

tematyce wzornictwa i projektowania przygotowywane przez fundację  

Łódź Art Center. W ciągu pięciu lat festiwal zyskał renomę na świecie i stał się 

miejscem spotkań dla znakomitych specjalistów i międzynarodowej publiczności. 

  

Łódź Design 2012 tworzą: wystawy prezentujące najnowsze trendy w designie, 

spotkania z ludźmi – projektantami, autorytetami designu, młode talenty,  

projekcje filmów o designie, panele dyskusyjne, ale również niepowtarzalne 

łódzkie pofabryczne przestrzenie, w których odbywa się Festiwal. 

 

Każdej edycji przyświeca hasło, które jako nadrzędna idea porządkuje cały program 

festiwalu  oraz spaja tematycznie wszystkie wystawy i wydarzenia towarzyszące.  

 

 



Wybierając pojęcie Świadomość jako motyw przewodni 6. edycji festiwalu, chcieliśmy 

zwrócić uwagę jak bardzo w designie  istotna jest świadomość i jak wielorako można  

ją w odniesieniu do designu rozumieć.  

 

Przez lata design był rozpatrywany w kategoriach  świadomości funkcjonalnej  

i estetycznej. Upraszczając, przedmiot miał działać i wyglądać. Dziś dyskutowane są  

nowe wymiary świadomości społecznej: ekologiczna, przestrzenna, materiałowa, 

transportowa... można wymieniać w nieskończoność. 

 

W jakimś sensie projektowanie coraz mniej mówi o rzeczach a coraz więcej o całych 

procesach, w tworzeniu, których uczestniczą całe zespoły, składające się nie tylko  

z projektantów lecz także z naukowców. Świadomość każe nam oglądać się za siebie 

 i wybiegać naprzód. 

 

 

Małgorzata Żmijska, Dyrektor Programowy Festiwalu 

Agnieszka Jacobson-Cielecka, konsultant merytoryczny Festiwalu 

 

 

Świadomość 
Hasło przewodnie Festiwalu 

 



Wystawy 

 
Centralnym punktem Łódź Design są zawsze wystawy prezentujące 

najnowsze trendy w designie. W tym roku zaprezentujemy trzy wystawy 

Programu Głównego  na różny sposób interpretujące hasło przewodnie 

Festiwalu, szereg wystaw Programu Towarzyszącego rozsianych w wielu 

punktach miasta – galeriach, muzeach, klubokawiarniach oraz zasługujące na 

szczególną uwagę wystawy: Splash! How good water works przygotowaną 

przez Evana Marksa z Ecology Center i wystawę plebiscytu must have. 

 

 



Program Główny 
Kuratorzy programu głównego: 

 

 

 

 

 

Sven Ehmann 

Dyrektor kreatywny Gestalten – 

międzynarodowego wydawnictwa książek o sztuce 

i designie, traktujących między innymi  

o projektowaniu mebli, jedzeniu, środowiskach 

interaktywnych, kulturze  rowerowej  

oraz graficznym przedstawianiu informacji.  

Od 2002 r. Sven zredagował tu ponad 40 publikacji. 

(www.gestalten.com)   

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Jakobson-Cielecka 

Konsultant merytoryczny Łódź Design Festival, niezależna 

kuratorka wystaw designu, Head of Design School of Form  

w Poznaniu, krytyk designu, dziennikarka, publicystka.  

 

Klara Czerniewska 

Od 2010 r. współpracuje z Agnieszką Jacobson-Cielecką przy 

kwerendzie i organizacji wystaw dizajnu i sztuki użytkowej 

oraz redakcji i tłumaczeniach towarzyszących im publikacji; 

uprawia krytykę szeroko rozumianego projektowania  

m.in. na łamach dwutygodnik.com oraz kwartalnika Take me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jeglińska 

W 2007 r. ukończyła wzornictwo 

przemysłowe w ECAL w Lozannie, gdzie 

uzyskała stypendium przyznawane przez 

fundację IKEA. Następnie pracowała  

w uznanych pracowniach projektowych  

w Europie, aż do założenia własnego biura 

w Londynie. Od 2012 r. mieszka i pracuje 

w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gestalten.com/


Kto ty jesteś? 
kuratorzy: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Klara Czerniewska 

   

 

 

  chmara.rosinke, Mobile Hospitality  

Marta_Bakowski, Natural Dyes 

Wystawa „Kto ty jesteś?”, jest prezentacją prac projektantów urodzonych 

w latach 1950-1985, którzy zajmują się różnymi dziedzinami designu,  

2d i 3d i mieszkają w różnych krajach Europy i świata.  

 

Spoiwem dla wystawy jest fakt, że każdy projektantów jest w jakiejś 

mierze polskim projektantem. Kuratorki nie pytają jednak o tożsamość 

narodową uczestników wystawy, lecz o ich tożsamość projektową,  

o sumę doświadczeń, do których – wśród wielu –  należy polskość.  

 

Wśród projektantów prezentowanych w ramach wystawy znajdą się m.in.: 

Marta Bakowski, Jo Szczepańska, chmara.rosinke,  

Matylda Krzykowski, Lex Drewiński, Paulina Matusiak, Drzach Suchy, 

Aleksandra Gaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The future is stupid 
kurator: Sven Ehmann 

  

 

 

Wystawa składa się z 12 wyjątkowych projektów prezentujących  

12 światowych megatrendów – są wśród nich m.in. energia, żywność,  

zdrowie, edukacja, współpraca, nauka i innowacje. Każda z tych dziedzin  

ma ogromny wpływ na nasze życie. 

 

Wystawa nie jest zwykłą prezentacją produktów, przedmiotów, marek, 

popowych designerów czy limitowanych edycji, ale prezentacją designu  

jako narzędzia, sposobu myślenia, postawy i podejścia mogących zmieniać  

i ulepszać otaczającą nas rzeczywistość. 

 

Wśród projektantów prezentowanych w ramach wystawy znajdą się m.in.: 

Jerszy Seymour, Jurgen Bey, Mathieu Lehanneur, Claire Warnier  

i Dries Verbruggen (UNFOLD), Kathi Stertzig i Albio Nascimiento  

(The Home Project). 

 

 

  

Jerszy Seymour 

 

Arc'teryx 

 



Ways of seeing/sitting 
kurator: Maria Jeglińska 

  

 

 

Każdy przedmiot, oprócz swojego ostatecznego przeznaczenia, porusza cały 

szereg kwestii związanych czy to z produkcją, środowiskiem, kulturą,  

czy też wymiarem społecznym lub politycznym.  

  

Wystawa bada zmiany zachodzące obecnie w społeczeństwie i designie 

poprzez trzydzieści sześć przedmiotów podzielonych na cztery grupy 

tematyczne: digitalizacja, geografia, produkcja oraz archetypy. 

Przedmioty mają wskazywać w jaki sposób zmiany społeczne, których 

jesteśmy świadkami i w których uczestniczymy, wpływają na projektowanie. 

 

Autorami prezentowanych w ramach wystawy przedmiotów są m.in: 

R&E Bouroullec, Konstatin Grcic, Henryk Sztaba, Tejo Remy,  

Bruno Munari, Maarten Van Severen. 

 

  

Henryk Sztaba, Krzeslo siatkowe, Mamsam, mid 1970s 



Open Programme 

Sekcja Open Programme to wynik otwartego naboru, w którym 

projektanci, kuratorzy, artyści oraz wszyscy zainteresowani zgłaszają 

propozycje gotowych koncepcji wystaw. Jest to najprostszy sposób  

na wejście projektu do programu festiwalowego i pokazania go  

szerokiej publiczności.  

 

Celem Open Programme jest wyłonienie przez jury najciekawszych  

i najlepszych indywidualnych lub zbiorowych prezentacji 

wyselekcjonowanych spośród zgłoszeń. 

 

Wybranych propozycji nie łączy wspólny temat. Razem mają stworzyć 

prezentację ciekawych sylwetek, niezwykłych projektów i nowych 

trendów w designie. 

Fawory, „Druciaki” 



Splash! How good 

water works 
kurator: Evan Marks (Ecology Center) 

  

 

 

  

Evan Marks 

Intensywnie pracował w Kalifornii i na Hawajach 

oraz na arenie międzynarodowej w Costa Rica, 

Peru, Meksyku, Ghanie i Nigerii. Przekonał się, że 

ludzie mogą bezpośrednio wpływać na otoczenie, 

biorąc sprawy w swoje ręce. Zainspirowany 

tym pomysłem w 2008 roku odrestaurował 

wiejski dom w South Orange County  

w Kalifornii i stworzył w nim The Ecology Center.  

The Ecology Center, wraz z Hurley H2O i firmą Zago, stworzyło interaktywną 

wystawę “Splash! How Good Water Works”, której celem jest pokazanie 

jak, dokonując świadomych wyborów, można na co dzień oszczędzać wodę. 

 

Stanowiska, wyposażone w zróżnicowane środki przekazu zlokalizowano 

wokół budynku i w samej siedzibie Centrum Ekologii. Mają pomagać w 

odkryciu rzeczywistej i wirtualnej obecności wody w produktach i usługach,  

z których korzystamy na co dzień. 



Wystawa must have 
kurator: Ewa Solarz 

  

 

 

Członkowie Rady Ekspertów plebiscytu „must have” po raz drugi wskażą 

najciekawsze, projekty rodzimego designu, odzwierciedlające aktualne trendy 

polskiego wzornictwa. Radę Ekspertów 2012 tworzą znakomite nazwiska:  

 

 

 

  

Agnieszka Jacobson-Cielecka, Przewodnicząca Rady Ekspertów 

Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn 

Olga Nieścier, Projektant, artysta, wykładowca 

Marta Lubaszewska, Redaktor portalu domosfera.pl 

Zuzanna Skalska, Consultant Trend Research – Vanberlo 

Katarzyna Świeżak, szefowa działów Moda i Styl Życia w tygodniku „Wysokie Obcasy” 

Małgorzata Szczepańska, Redaktor naczelna ELLE Decoration 

Ewa Solarz, Redaktor internetowego poradnika domplusdom.pl 

Jacek Utko, Design Director w Bonnier Business Press International 

 

Projekty wyselekcjonowane w ramach pierwszej edycji must have 2011  zostały 

zaprezentowane na największych targach designu na świecie w Mediolanie .  

W ciągu 6 dni strefę Ventura Lambrate, gdzie prezentowaliśmy najlepszy polski 

design odwiedziło 60 000 osób. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rada Ekspertów 2012` 



Forum:  

Design&Architektura 

 Jednym z trzonów Festiwalu jest  Forum: Design & Architektura czyli spotkania 

publiczności z ekspertami  – projektantami, producentami i kuratorami, 

reprezentującymi różne dziedziny (grafika, wzornictwo, architektura, moda, 

reklama) i tym samym, rozmaite filozofie projektowania.  

 

moderator: Maria Jeglińska 

19.10  TransFormacje 
j 

moderator: Sven Ehmann 

20.10 The future is stupid - designing solution for today 
j 

moderator: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska i Aleksandra Stępnikowska 

21.10 KOSZTY. EMOCJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Jak podejmowane są dzisiaj 

decyzje o architekturze i przestrzeni 
j 

moderator: Czesława Frejlich 

27.10 panel dyskusyjny wokół wystawy ‘must have’ 
j 

moderator: Agnieszka Szóstek 

28.10 Projektowanie User Experience 

 

Boaz Cohen i Sayaka Yamamoto w trakcie wykładu 

Richard Hutten w trakcie wykładu 



Edukreacja 

  

Edukreacja. Spotkanie dzieci z designem to przestrzeń edukacyjnej zabawy 

dla najmłodszych odbiorców Łódź Design Festival.  

 

W ramach Edukreacji zapraszamy dzieci na interaktywne warsztaty twórcze 

i edukacyjne spacery po wystawach. Udostępnimy również Bawialnię 

Edukacyjną wyposażoną w kreatywne zabawki zaprojektowane przez 

najlepszych projektantów oraz przygotujemy wystawę inspirującą dzieci  

i rodziców do twórczego urządzenia dziecięcego pokoju. Zaproponujemy 

również zabawę z kreatywną wycinanką w formie kalendarza 

 

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są m.in.: 

Ewa Solarz – autorka książki dla dzieci „D.E.S.I.G.N”, Aze Design, DBWT, 

Agnieszka Kwiecińska (miuki), LessDesign,  

Małgorzata Szczepańska („Elle Decoration”). 

 



  

Warsztaty – co roku proponujemy bezpośrednie twórcze spotkania  

z interesującymi i kreatywnymi ludźmi – gwiazdami świata designu.  

W tym roku warsztaty poprowadzi m.in. Mark Evans z Ecology Center, 

kurator wystawt Splash! How good water works. 

 

 

Projekcje filmów – w tym roku będzie można obejrzeć filmy poświęcone 

niezwykłym osobistościom świata designu – architektom, grafikom, 

projektantom, a także obrazy poruszające tematy społeczne bliskie 

projektowaniu.  

19.10 wyświetlimy pełną trylogię Gary’ego Hustwita: 

Helvetica, Objectified, Urbanized. 

20.10 zapraszamy na projekcję Design the new Business i film 

opowiadający o braciach Eames: Eames: The Architect and the Painter. 

21.10 wyświetlimy Manufactured Landscapes oraz Rem Koolhaas: A kind 

of Architect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty, filmy 



make me! 

  

W ciągu 5 lat istnienia konkurs make me! stał się jednym  

z najważniejszych konkursów dla młodych projektantów (20-30 lat) nie tylko  

w Polsce, ale i zagranicą. Liczba zgłoszeń rośnie z każdym rokiem.  

Przybywają one z najdalszych zakątków świata. 

  

W tym roku o wyborze zwycięskich projektów zadecyduje  

międzynarodowe jury w składzie: 

Agnieszka Jacobson-Cielecka, przewodnicząca jury 

Gian Luca Amadei, projektant wnętrz, edytor produktu w magazynie „Blueprint”. 

Konrad Jerin, redaktor naczelny„F5 TREND BOOK“ 

Agata Kulik-Pomorska i Paweł Pomorski, założyciele studia projektowego Malafor.  

  

Wyróżnione projekty tworzą wystawę pokonkursową, która prezentowana jest 

podczas Festiwalu. Nagroda główna to 20 000 zł. 

  

Jury make me! 2012 



Remade Market 

  

Remade Market został stworzony po to, by miłośnicy designu mogli się spotkać 

twarzą w twarz z projektantami – porozmawiać o inspiracjach i panujących 

trendach oraz nabyć oryginalne i wyjątkowe przedmioty bezpośrednio od ich 

twórców oraz by umożliwić zdobycie nowych umiejętności rzemieślniczych. 

 

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy znanych i cenionych projektantów, jak i 

tych, którzy swoją karierę dopiero rozpoczynają. Do tegorocznej edycji 

zaprosiliśmy m.in. WellDone (www.welldone.co) i Limo Design 

(www.limodesign.pl). 

 

W tym roku zachęcamy również do samodzielnego tworzenia pod okiem 

profesjonalistów. Będzie można m.in. nauczyć się szyć  

w „Kawiarence Szyciowej” prowadzonej przez Strima Atelier. 

 

Remade Market odbędzie się 27 października w Centrum Festiwalowym. 

 

 

 

 



Łódź Design Festival to również relaks i dobra zabawa podczas wieczornych 

koncertów i nieformalnych spotkań w klimatycznych łódzkich klubach 

inspirujących do rozmowy.  

 

Zapraszamy do Spinki  i DOM-u na okraszone dobrą muzyką imprezy w piątek  

i sobotę pierwszego weekendu oraz w sobotę drugiego weekendu. Zachęcamy 

również do wzięcia udziału w kolejnej edycji Pecha Kuchy. 

 

 

 

 

 

 

Imprezy 



Łódź Design 2011  

w liczbach 
  

W dniach 20 -30 października blisko 44 000 osób uczestniczyło  

w wydarzeniach Łódź Design 2011, w tym ok. 12 000 osób w trakcie 

Głównego Weekendu (20-23.10). 

 

Ponad 6 000 osób uczestniczyło w wykładach; 

Około 400 dzieci uczestniczyło w programie Edukreacji  

(warsztaty, spacery, Bawialnia Edukacyjna); 

Około 600 osób wzięło udział w projekcjach filmowych; 

Około 400  zakredytowanych dziennikarzy; 

Pokazaliśmy ponad 60 wystaw; 

Ponad 420 artystów współtworzyło festiwal; 

W mediach ukazało się ponad 1000 publikacji;  

Wydarzenia towarzyszące odbyły się w ponad 20 miejscach w Łodzi;  

W czasie Festiwalu współpracowaliśmy z ponad wolontariuszami  

oraz z ponad 80 partnerami; 

Centrum Festiwalowe miało powierzchnię 10 000 m2. 

 

 


