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Remade Market – prezentacja zwycięzców plebiscytu

Podczas drugiej edycji Remade Market w ramach Festiwalu Łódź Design, postanowiliśmy przeprowadzić wśród naszych gości
plebiscyt na markę, która podoba im się najbardziej. Najwięcej głosów otrzymali: PocketTeeBelt, Mamapiki oraz węgierska
projektantka Barbara Katona. Nagrodą jest prezentacja zwycięzców na naszej stronie internetowej oraz w katalogu festiwalu w
2012 roku.

Wyróżnionym przez publiczność serdecznie gratulujemy!

PocketTeeBelt
PockeTeeBelt to zespół dwóch osób – Marceliny i Marynki, które od dwóch lat wspólnie tworzą tę markę. Marcelina ręcznie
rysuje grafiki na ubraniach, zaś Marynka szyje niepowtarzalne kieszenie - torebki na rzeczy podręczne wiązane w pasie lub na
ramieniu. Tegoroczną kolekcję koszulek, na których powstają rysunki zaprojektowała Zosia Chylak.
www.pocketeebelt.blogspot.com
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Barbara Katona
Musimy zapomnieć o koncepcji godzin i minut aby zwrócić większą uwagę na ukrytą wewnątrz zawartość. Nazywam się
Barbara Katona, mieszkam w Budapeszcie (Węgry). Od 2004 roku jestem złotnikiem. Pomysł wykonania tych zegarków
narodził się 3 lata temu, kiedy znalazłam stary zegarek z uszkodzonym mechanizmem. Zdecydowałam, że spróbuję odtworzyć
ostatnie chwile tego zegarka, chociaż być może jego historii nigdy nie poznamy. Statyczny moment przejmuje władzę nad
przestrzenią, która długo pozostawała we władaniu czasu. Mój pierwszy zegarek miał wewnątrz zdjęcie dwojga dzieci – mojej
siostry i mnie. Ten zegarek niegdyś należał do mojego dziadka. Moim celem jest powstrzymanie ludzi przed tym, żeby
zapominali się uśmiechać i zatrzymać raz na jakiś czas w tym rozgorączkowanym świecie. Moje zegarki powstają z myślą o
dorosłych. Mój ulubiony zegarek został kupiony przez dziewczynę, która podarowała go swojemu ojcu. Jej ojciec zbierał
zegarki. Nie zatrzymuję żadnej ze swoich prac, źródłem satysfakcji jest dla mnie radość, jaką doświadczam wykonując je.
Pragnę podzielić się tą radością z innymi ludźmi poprzez moje prace.
www.katonabarbara.hu
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Mamapiki
Mamapiki to warszawski label streetwearowy. Charakterystyczne, geometryczne cięcia, nieoczywiste materiały, optymistyczny
minimalizm - dziewczyny inspiruje miejska przestrzeń, a za główny cel biorą sobie wygodę. Ubrania dostępne w sklepie
www.mamapiki.com/store.
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