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REMADE MARKET
W ramach 5. Międzynarodowego Festiwalu Designu zapraszamy na drugą edycję Łódź Remade Market, wydarzenia, które rok
temu wzbudziło ogromne zainteresowanie festiwalowej publiczności. Do udziału w dwudniowej imprezie zaprosiliśmy znanych
i cenionych projektantów oraz tych, którzy swoją karierę dopiero rozpoczynają. Zaprezentują oni nie tylko rozmaite podejścia
do projektowania, ale również wystawią swoje produkty na sprzedaż. Dla naszych gości będzie to niepowtarzalna szansa, aby
nabyć oryginalne i wyjątkowe przedmioty bezpośrednio od ich twórców, porozmawiać z nimi o inspiracjach i panujących
trendach.

Po raz pierwszy odwiedzający Łódź Remade Market będą mieli możliwość wyróżnić swoje ulubione stoisko w drodze
głosowania. Sylwetki trzech wybranych przez publiczność projektantów zostaną zaprezentowane na naszej stronie
internetowej www.lodzdesign.com oraz w katalogu festiwalu w 2012 roku.

Ponadto przy okazji tegorocznej edycji Łódź Remade Market podjęliśmy współpracę z WAMP– węgierskim odpowiednikiem
naszej imprezy, który co miesiąc odbywa się w Budapeszcie. 10 projektantów z tego kraju przyjedzie do Łodzi, aby
reprezentować węgierską modę i design.

Patron wydarzenia: Biuro Tłumaczeń - Translateria.

28 października 2011

&gt;&gt;Projektanci WAMP&lt;&lt;

adesign
www.adesignstudio.pl
wnętrza, projekty mebli oraz design użytkowy

AGATA BIELEN JEWELLERY
www.agatabielen.com
rysunek, biżuteria, mebel, wnętrza

ALELALE Anna Żelazowska
www.alelale.com
poduchy, grzechotki, pozytywki, breloki

AT design
www.atdesign.pl
dekoracje tekstylne i stalowe połączone z filcowymi magnesami do spersonalizowanej aranżacji wnętrz

Bakreno
www.bakreno.pl
biżuteria
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BLACK DOTS STREET WEAR
www.blackdots.pl
ubrania miejskie w limitowanych edycjach

Boska’s Teddies
www.boskasteddies.com
ubranka i akcesoria dla dzieci, misie

colorfolk
www.colorfolk.pl
rzeczy domowego użytku, gadżety, grafiki na koszulki i torby, biżuteria

feelgood
www.facebook.com/pages/feelgood/229132642771
moda miejska

FOTON
www.foton2012.com
www.alexpawlik.blogspot.com
projekty Foton – połączenie rzeźby, obiektów, instalacji i światła

Galeria Warzywniak / Anna Gawłowska
www.pracownia-szklana.com
kompozycje ze starych szkiełek i porcelany, biżuteria ze szkła i srebra oraz szklany użytek

hanczar studio
www.hanczar.com
wnętrza, meble, inne elementy codziennego użytku

Hankove
www.hankove.pl
akcesoria

Inżynieria Designu
www.inzynieriadesignu.pl
ceramika, lampy, meble, elementy wystroju wnętrz, biżuteria, wnętrza

Koło Sztuki
www.kolosztuki.pl
ceramika, grafika, ekologiczne portfele

LABORATORYART.EU
www.laboratoryart.eu
opakowania, lampy, wzornictwo przemysłowe, rzeźba

LessDesign
www.lessdesign.pl
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krótkie serie przedmiotów użytkowych

Lilyshop
www.lilyshop.pl
design przyjazny zarówno dorosłym jak i dzieciom do domu i biura, sprzyja pracy, odpoczynkowi oraz mądrej i twórczej
zabawie

Melki
www.melki.com.pl
redesign mebli z lat 1950–1970

miniio
www.miniio.com
domki dla lalek

Miuki
www.miuki.pl
poduchy do siedzenia, pufy, worki na zabawki, worki do szkoły

Patka Smirnow
www.patkasmirnow.blogspot.com
przedmioty użytkowe z surowców wyrzucanych do śmieci, m.in. torby oraz puff-siedzisko

Pink Pug Design
www.pinkpugdesign.pl
torebki damskie, oświetlenie, akcesoria dla stołu, elementy wyposażenia wnętrz

PockeTeeBelt
www.jarnuszkiewicz.blogspot.com
ręcznie rysowane grafiki bezpośrednio na tkaninie

Pure Nonsense
www.purenonsense.pl
torby filcowe, skórzane, płócienne, akcesoria

Rabose Workshop
www.rabose.com
przedmioty dekoracyjne i użytkowe z metali szlachetnych i surowców naturalnych inspirowane typografią

refre & one*line studio
www.refre.pl
www.ancymon.eu
renowacja i projektowanie mebli

Roboty Ręczne
www.robotyreczne.com
www.robotyreczne.fotolog.pl
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„Na drutach robimy wszystko”

STUDIOBABA
www.studiobaba.pl
ubrania, dodatki

[nggallery id=145]

29 października 2011

&gt;&gt;Projektanci WAMP&lt;&lt;

cable power
www.cablepower.cba.pl
kable w kolorowych oplotach

Cado
www.cado.pl
torby, szale, kominy oraz dzianinowe naszyjniki

Creme de la Creme
www.facebook.com/CremeLdz
concept store & studio makijażu

Magdalena Dąbrowska INNI
www.innimoda.pl
unikatowe ubiory

DINGFLUX / Asia Piaścik
www.dingflux.com
meble, tapety, lampy, garderoba naścienna

DNA Design Group
www.dna.pl
formy użytkowe, opakowania oraz systemy identyfikacji i komunikacji wizualnej

KABO - Katarzyna Borkowska
www.kabodesign.com

Dobranocpchłynanoc
www.dobranocpchlynanoc.com
jaśki, kolorowe prześcieradła i inne akcesoria „okołołóżeczkowe”
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FunnyGames Redesign
www.funnygamesrdsgn.blogspot.com
renowacja starych mebli i obiektów, nowe elementy wyposażenia wnętrz

Gravika
www.gravika.pl
biżuteria, akcesoria

KARTOONI
www.kartooni.pl
meble z tektury

Animal Kingdom by Dorota Kempko
www.dorotakempko.com
biżuteria

Kombokolor
www.kombokolor.com
ubrania z zastosowaniem techniki sitodruku

laloushka
www.laloushka.pl
lalki kolekcjonerskie

Agnieszka Lasota
www.project-wiecha.pl
www.agnieszka-lasota.pl
lampa Wiecha; poza tym artystka zajmuje się projektowaniem wystaw oraz instalacji multimedialnych
Dominika Latalska
www.facebook.com/#!/dominika.latalska
ubrania w dominującej kolorystyce czerni, szarości, pudrowego beżu i tkanin metalicznych

Licoreese
licoreese.com
annapieta.wordpress.com
opaski-toczki, broszki, spinki, grzebienie

BAGS RECYCLED BY LENKA
www.recycledbylenka.blogspot.com
torby z kurtek skórzanych vintage z zachowaniem oryginalnych elementów kurtki

mama piki
www.mamapiki.com
moda uliczna

Mudo design
www.mudodesign.com
projektowanie i wykonywanie mebli, tkanin dekoracyjnych i odzieżowych, elementów wyposażenia i aranżacji wnętrz
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mukaki/muka-studio
www.mukaki.pl
wyroby z filcu, wełny i drewna: dywany, pufy, poduszki, abażury, lampy i zabawki

NiemaSówka
www.niemasowka.pl
wyposażenie wnętrz, ceramika, biżuteria, moda

Oodesign
www.oodesign.eu
pufy i stołeczki recyklingowe, wieszaki, gazetowniki i inne akcesoria wyposażenia wnętrz

Prodiż
www.prodiz.pl
produkt, meble, ceramika, grafika

Projekt Mleko
www.projektmleko.com
ubrania (streetwear), grafiki, ilustracje

Protein Design
www.proteindesign.pl
projekty mebli, form przemysłowych, małych elementów wyposażenia wnętrz

RED POPPY
www.redpoppy.pl
tapety i tkaniny wykorzystujące technikę sitodruku

Tabanda
www.tabanda.pl
różnego rodzaju formy użytkowe w myśl idei o zrównoważonym rozwoju

Marta Skuza
www.martaskuza.blogspot.com
podobaszmisiemala.blogspot.com
seria młodzieżowo-damskich ubrań, powstała w nurcie slow fashion

Trzy Myszy
www.trzymyszy.pl
zabawki z tektury

Arek Wolski
www.arekwolski.com
biżuteria, lustra, lampy, meble

[nggallery id=146]
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Centrum Festiwalowe
Targowa 35
+48 42 6842095
godziny otwarcia:
20.10 czw.: 18.00-20.30
21-30.10 pt.-nd.: 11.00-20.00
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