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“Lietuvos dizaino forumo” nuotr,

dizainas

Lietuvos
dizaineriai tapo

laureatais Rygos parodoje
Lietuviƌ dizaineriai
laimŝjo svarbiausius
prizus Rygos baldƌ
parodoje.

“Baltic Furniture 2008”
apdovanojimas

Fausta VAITKUTĖ
PirmÇ kartÇ organizuotame Baltijos šaliĖ baldĖ gamintojĖ dizaino
konkurse Lietuvos dizaineriĖ darbai laimØjo pirmÇ vietÇ pramoninio
dizaino kategorijoje ir konkurso Didçjç prizÇ.
Konkurso Rygoje Didysis prizas
buvo skirtas kompanijai „Sedes Regia“ ir dizaineriui Jonui JurgaiËiui
už itin originalĖ sØdimÇjç baldÇ
„Alien“. J.Jurgaitis teigia, kad tai
esanti tiesiog žinia ŽemØs gyventojams nuo kitados dizainerç pagrobusiĖ ateiviĖ. Komisijos narys Estijos dizaineriĖ sÇjungos valdybos narys Villi Pogga pripažino, kad nieko panašaus niekuomet dar nØra
matÙs: „Tai visiškai naujas požiĒris
ir todØl nesunkiai nugali paprastas
senĖ idØjĖ interpretacijas“.
„Alien“ gaminamas iš specialiu
audiniu aptrauktĖ putĖ poliuretano
„dredĖ“, sujungtĖ itin aukštos kokybØs klijuotos medienos detale. Ša-

lia standartinio varianto yra ir dØl
šviesos diodĖ švytintis bei „Swarovski“ kristalais puoštas „Alien’ai“.
LTD studijos gaminamÇ kabyklÇ „Auga“ (dizaineris Juozas Brundza) vertinimo komisija išrinko geriausiu pramoninio dizaino baldu.
„Auga“ iš pirmo žvilgsnio çsimenama, nesudØtinga ir universali, bet
kartu poetiška. „Viskas paprasta –
kiekvienam šeimos nariui kabliukas pagal Ēgç ir galimybØ augti“ sako dizaineris J.Brundza, kuriam
pastaraisiais metais konkursuose
nuolat sekasi: pavasarç „Auga“ laimØjo konkurse [neformate], praØjusiais metais pažymØtas daugiafunkcis lauko baldas „Lya“.
„Auga“ gaminama dviejĖ vari-

antĖ – iš laminuotos beržo faneros
ir plastikinØ, kuriai reikia mažiau
rankĖ darbo ir todØl yra prieinamesnØ masiniam pirkØjui.
Baltijos šaliĖ baldĖ gamintojĖ
dizaino konkursas organizuotas tryliktojoje tarptautinØje baldĖ ir interjero dizaino parodoje, kuri vyko spalio 2-5 d. Kipsalos parodĖ centre.
Konkurso organizatoriai – BT1 ir
asociacija „Latvijas mÖbeles“. Daugelis konkurso dalyviĖ iš Lietuvos
buvo eksponuojami kaip „Lietuvos
dizaino rinktinØ“ – keliaujanti ir nuolat papildoma lietuviĖ baldĖ dizaineriĖ ir baldĖ pramonØs laimØjimus
atspindinti paroda. ProjektÇ organizuoja asociacija „Dizaino forumas“. Ekspozicijos kuratorius Marius DirgØla sako: „Reakcija, kurios
sulaukØme iš Latvijos publikos ir
konkurso vertinimo komisijos profesionalĖ, patvirtino, kad lietuviško
dizaino „bendro vardiklio“ paieškos
vyksta teisinga kryptimi“.
Kitose dviejose konkurso kategorijose – unikalaus dizaino ir dizaino idØjos – laimØjo latviĖ darbai. Pirmojoje pažymØta Stanislavo Kaco, Peterio Uozuolinio ir kompanijos „Design House“ sukurta
barokiniĖ formĖ komoda „4Vase“.

Juozo Brundzos
kabykla “Auga”
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Geriausios dar nerealizuotos idØjos
nominacijoje nugalØtoju paskelbtas
dizaineris Aigaras Meždreijeras už
prieškambario sistemÇ „Wave“, sukurtÇ kompanijai „Feidi“.
„Lietuvos dizaino forumas“ –
2006 m. çsteigta profesionaliĖ dizaino specialistĖ asociacija, siekianti dizaino kaip šiuolaikinØs visuomenØs raidos katalizatoriaus ir perspektyvaus ekonominØs raidos veiksnio pripažinimo, platesnio dizaino
panaudojimo gamyboje, komunikacijoje, viešosiose erdvØse.

Jono JurgaiĀio sŝdimas
baldas “Alien”

“LTD studijos” nuotr.

“Lietuvos dizaino forumo” nuotr,

dizainas
naujienos

Estƌ stendas

Juozas BRUNDZA
„LTD studijos“ vadovas

KO M E NTARAS
Rygoje vykusi dizaino paroda
„Baltic Furniture 2008“ buvo
Ědomi mĺsŀ dizaino studijai.
Joje buvo pristatyti visŀ trijŀ
Baltijos šaliŀ dizaineriŀ
projektai. Buvo puiki
proga palyginti savo darbus
su kaimynŀ. Gerĉ ĚspĺdĚ
padarĐ Estijos dizaineriŀ
ir gamintojŀ stendas, kuris
šiemet dalyvavo parodoje
„100% Design“ Londone.
Taip pat Ědomĺs buvo latviŀ
stiklo dizaineriŀ projektai.
Malonu pastebĐti, kad
tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje, nors ir iš lĐto, didĐja
susidomĐjimas daiktŀ
dizainu. Taip pat gerĐja
dizaineriŀ projektŀ kokybĐ.
Kai kurie lietuviško dizaino
gaminiai gali sĐkmingai
konkuruoti ne tik mĺsŀ
regione, bet ir pasaulinĐje
rinkoje.
Šiuo metu, mano nuomone,
svarbu toliau intensyviai
dirbti tiek kuriant gerĉ
lietuviškĉ dizainĉ, tiek jĚ
populiarinant.
„LTD studijai“ paroda
buvo sĐkminga ne tik tuo,
kad mĺsŀ kĺrinys „Auga“
gavo geriausio pramoninio
dizaino apdovanojimĉ, bet
ir tuo, kad pavyko užmegzti
naudingŀ verslo kontaktŀ.
Tikiuosi, jie išsirutulios Ě
rimtĉ bendradarbiavimĉ.
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