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Dizainā sakņotie procesi

Dizaina skolās jau apmācības gaitā 
briedinās procesi, kas ļaus ikvienam 
un veselām tautām nepazust 
globālajās dimensijās. Ne visi, kas 
apgūst dizainu, kļūs par dizaineriem, 
tomēr izglītotie ļaudis, pateicoties 
dizaina zinībām, varēs ietekmēt 
lokālus un arī globālus procesus, 
padziļinot sabiedrības izpratni par 
tādām dižproblēmām kā klimata 
izmaiņas, ekoloģija un katra atbildība 
šajā spēlē. Dizaineru attapība varētu 

Ratiņkrēsls “ Draugs” (Amigo)
Dizainers – Nirs Šaloms (Nir Shalom)
Ratiņkrēsls sunim invalīdam ir ļoti nopietns 
industriālā dizaina pieteikums. Darbs nav 
tikai datora vizualizācija, tas ir alumīnijā un 
ABS veidots reāls prototips, Designboom 
mājaslapā tas ir aplūkojams arī darbībā.

Rotaslietas “PET zelts” (Plastic Gold) 
Dizainere – Florija Salno (Florie Salnot)
Viena no atmiņā paliekošākajām sociālā 
dizaina izpausmēm dizaina nedēļā. Tās 
autore savā Royal College of Art maģistra 
darbā parāda, kā bez ierastām estētiskām 
kvalitātēm un tehnoloģiskās jaunveides 
dizains vēl var būt noderīgs sabiedrībai. 
Projekts ir stāsts par to, kā tukšās PET 
pudeles var transformēt neticami smalkos 
juvelierizstrādājumos, un tas ir veltījums 
Dienvidsahārā dzīvojošiem sahravi bēgļiem. 
Balstoties uz viņu etniskajām amatniecības 
prasmēm, tiek dota iespēja radīt produktus, 
kas ir gan pašizpausmes medijs, gan iespēja 
būt vairāk neatkarīgiem no humanitārās 
palīdzības. Dizaineres interese par kultūru 
daudzveidību acīmredzot sakņojas 
Sorbonnas Universitātē gūtajās zinībās 
mākslas un antropoloģijas vēsturē.

Projekts “Kopienas komercija” 
(Community Comerce)
 Dizainers –  Kierens Džonss (Kieren Jones)
Royal College of Art maģistranta darbā 
skarts sociālais un bezatlikumu tehnoloģiju 
ekonomiskais aspekts urbānajā vidē. 
Pilsētnieks  vistkopis saņem no šīs nodarbes 
tradicionālos produktus – svaigas olas 
un vistu gaļu, bet projektā iesaistītais 
dizainers līdz pēdējam kauliņam un arī 
ādiņai izmanto atlikumus: apzeltītu vistu ādu 
lieto kā aplikatīvu dekoru apģērba dizainā, 
kaulus samaļ miltos, radot kaula porcelānu 
olu trauciņiem. Simtprocentīga resursu 
patērēšana. 

Velosipēds Vlieger
Dizainers – Hansens Hepners (Hansen Hoepner)
Māstrihtas Mākslas akadēmijas produktu 
dizaina students materializējis vienu no saviem 
konceptiem. Nākotnē, izmantojot pasaulē 
stiprāko šķiedru Dyneema-rope, kas stiprībā 
desmitkārt pārsniedz tērauda izturību, viņš 
iecerējis to attīstīt līdz ultra vieglai konstrukcijai 
velosipēdam. Hepnera priekšlikums mazināšot arī 
aizspriedumus pret velosipēdiem, kas aprīkoti ar 
elektromotoriem. 

Krēsli “Atceries mani” (Rememberme) 
Dizainers – Tobiass Jureceks (Tobias 
Juretzek) 
Šis krēsli bija apskatāmi gan Ventura 
Lambrate radošajā kvartālā kā skolas 
(Kunsthochschule Kassel) diplomdarbs, 
gan arī meses komerciālajā sadaļā 
kompānijas Casamania stendā kā jau 
producēts darbs. Krēsli un ķebļi ražoti no 
sapresēta lietota apģērba.

Vidzemes krēsls
Dizainers – Mārtiņš Vītols
LMA Dizaina nodaļas Vides mākslas 
apakšnozares maģistrants dažādi modelējamo 
mēbeles atzveltni veidojis no virpota bērza 
masīvkoka, sēdvirsmas – no krāsota saplākšņa.

Trauku grupa “Solskina mizas” 
( Solskin Peels)
Dizainers – Ori Zonnenšeins (Ori Sonnenschein) 
Veģetārās idejas iemiesojušās vieglam galda 
klājumam domātā trauku komplektā. Visi  trauki 
un arī skandītes tapušas no dažādu citrusaugļu 
mizām, izmantojot mikroviļņu tehnoloģiju. 
Zīmola Solskin Peels produkti ir ļoti viegli, tiem 
piemīt vieglums, izturība, ūdens necaurlaidība un 
biodegrabilitāte.

Ekonomiska rotaļlieta “Ikars, Daidals – 
totāls zaudējums” (Ikaros, Daudalus – 
Total loss)
Dizainere – Liora Rosina (Liora Rosin) 
Becaleēla akadēmijas dizaina studente 
lietotus neilona maisiņus pārvērtusi gaisa 
kuģos. Ar kokteiļu stobriņu iepūšot gaisu 
mazajā lidmašīnā, tā dodas lidojumā.  Labi, ka 
maisiņi tiek vēlreiz izmantoti, bet kurp gan tos 
aiznes vējš?

Apavi “Pēdas nospiedums” (Foot Prints) 
Dizaineres– Galits Begass (Galit Begas) 
Izraēlas dizaina studenta eksperimenti 
vērsti industriālā procesa virzienā ar domu 
rūpnieciski ražot kurpes no lietotiem 
iepirkuma maisiņiem, tādejādi mazinot katra 
indivīda aiz sevis atstātās ekoloģiskās pēdas 
nospiedumu. 

līdzēt attīstīt dizaina teoriju un 
filozofiju, kā arī līdzēt saglabāt tautu 
nacionālo identitāti. Bet dizainers var 
arī distancēties no lielformāta misijas, 
ja tāda nastiņa pārāk smagi nospiež 
plecus, un vienkārši radīt lietas par 
patikšanu sev un citiem. Tā ir un 
būs arī katra studenta brīva izvēle, 
bet pagaidām viņiem vēl zinātkāre 
un konkurences spriedze ir galvenie 
dzenuļi, kas gan studējošos, gan viņu 
skolmeistarus virza uz Milānu.
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