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REMADE MARKET
Remade Market został stworzony z myślą o miłośnikach designu. To miejsce, w którym można spotkać się z projektantami,
porozmawiać o inspiracjach i aktualnych trendach oraz nabyć oryginalne i wyjątkowe przedmioty bezpośrednio od ich
twórców.

Studia projektowe, prezentowane w ramach Remade Marketu, łączy idea własnoręcznego tworzenia oraz przetwarzania
materiałów na nowe (re-use). Projekty przynależą do różnych dziedzin. Coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy mody,
biżuterii, dodatków oraz ceramiki czy mebli, jak i dobrze zaprojektowanych przedmiotów dla dzieci.

Od początku istnienia Remade Marketu dbamy o wysoki poziom prezentowanych projektów.

Do udziału w tegorocznej edycji, poza polskimi artystami, zaprosiliśmy również czterech rumuńskich designerów z Vatra
Collective.

Nowością w tej odsłonie Remade Marketu jest możliwość nabycia wyjątkowych umiejętności rzemieślniczych i samodzielnego
tworzenia pod okiem profesjonalistów. Będzie można m.in. nauczyć się szyć w Kawiarence Szyciowejprowadzonej przez
Strima Atelier.

27.10 w godz. 10-20.00, Centrum Festiwalowe, IV piętro
Wstęp możliwy po zakupie biletu jednorazowego lub okazaniu karnetu.

Projektanci na Remade Market:

Alelale / Ania Żelazowska
www.alelale.com
Alelale powstały z tęsknoty za dzieciństwem i zapomnianymi marzeniami. Te miękkie stwory szyte są ze szmatek, guzików,
wstążek i sporego kawałka serca projektantki. Tworzone z myślą o dzieciakach w każdym wieku, nawet (a może przede
wszystkim) tych całkiem dorosłych.

annapieta design (wcześniej licoreese)
To obiekty na głowę zwane naczepami, nałepnikami, toczkami, bąblami.
To pojedyncze egzemplarze, wykonane ręcznie, dopasowane do potrzeb każdej użytkowniczki.
To także prostota formy i niepohamowany miks kolorów w wersji codziennej lub oderwanej od rzeczywistości.
Moje projekty mają sprawiać radość i podkreślać kobiecość "nosicielek" albo po prostu denerwować obserwatorów:)

at design / Ola Teodorczyk
www.atdesign.pl
AT design to młoda firma założona przez Aleksandrę Teodorczyk - absolwentkę Architektury Tekstyliów (PŁ), Grafiki Użytkowej
(SPiR), obecnie uczestniczy w studiach podyplomowych Stylizacja Wnętrz (ASP). W 2009 z projektem płytek ceramicznych
"Hand made" dostała się do finału "make me!", rok później jej tkanina z tej serii została wyróżniona przez Rosenthal podczas
targów Arena Design, a w 2011 stolik z tej samej kolekcji został nominowany do konkursu "Dobry Wzór" (IWP). W AT design
realizuje autorskie tkaniny, z których powstają poduszki, bieżniki i zasłony. Dopełnieniem produktów z tkaniny są filcowe
serwety, oraz naklejki, zegary i stoliki. Projekty powstają z wielu inspiracji, od folkloru, fotografii natury, po geometrię. Duża
część projektów zachęca do interakcji użytkownika. AT design jest otwarta na współpracę z architektami wnętrz i artystami
wszystkich dziedzin. Owocem współpracy były elementy wystroju wnętrz m.in. kawiarni Ethno Cafe przy muzeum
Etnograficznym w Warszawie, czy restauracji Mishmash w gorzowskiej galerii handlowej i wielu innych. Produkty marki AT
design są oferowane w sklepach i galeriach internetowych i stacjonarnych w Polsce i za granicą.
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Bakreno /Iza Pisarska
www.bakreno.pl
Bakreno to ręcznie malowana biżuteria. Bakreno to sposób na to, aby uczynić malarstwo sztuką użytkową. Wszystkie
przedmioty malowane są ręcznie, dzięki czemu nawet w jednej parze kolczyków nie ma dwóch takich samych.
Moja biżuteria i sposób jej malowania zmienia się razem ze mną. Można w niej dostrzec moje fascynacje i inspiracje. A
inspiracją może być absolutnie wszystko…
Materiały, z których wykonana jest biżuteria to stal szlachetna, tworzywo i skóra naturalna.
Bakreno gościło na licznych targach i imprezach branżowych takich jak: Fashion Week Poland, Łódź Design Festival, Targi
Amberif czy Złoto, Srebro, Czas. A ostatnim znaczącym osiągnięciem jest współpraca z Muzeum Sztuki Współczesnej w
Toronto.

Black Dots / Krzysztof Rosiak
www.blackdots.pl
Black Dots Street Wear to niszowa artystyczna marka, która powstała z połączenia pasji do projektowania graficznego i
potrzeby indywidualności. Stworzyliśmy własny styl zbierając wokół siebie niesamowitych ludzi , pełnych zaangażowania i
pasji. Łączymy nowoczesny miejski folklor w postaci deskorolki, street artu , muzyki z przyrodą, wolnością i podróżami.
Kochamy to co robimy, cieszy nas każdy dzień i tą energie przekładamy na nasze ubrania. Produkujemy małe ilości, nie
przekraczające 20-30 sztuk z modelu. Wszystkie nasze koszulki oznakowane są od wewnętrznej strony numerem, każdy
egzemplarz jest unikalny, co daje niepowtarzalną przyjemność i poczucie wartości z noszonego przez was ubrania.

blueleaf makeovers / Maciej Kobalczyk
www.blueleafmakeovers.pl
blueleaf makeovers to niezwykła pracownia, w której stare meble zyskują nowe życie. Pasjonujemy się wyszukiwaniem
oryginalnych mebli w najróżniejszych miejscach, aby przywrócić im dawną świetność lub nadać zupełnie nowy charakter.
Projekty powstają zarówno według pomysłów ekipy blueleaf, jak i sugestii przyszłych właścicieli. Pod szyldem blueleaf
makovers powstają również meble tworzone od podstaw na indywidualne zamówienie – realizujemy nawet najbardziej szalone
i nietypowe pomysły klientów. Wszystkie meble, które opuszczają pracownię blueleaf makovers łączy to, że są unikatowe i
niebanalne.

Cablepower / Maja i Marek Kostykiewicz
www.cablepower.cba.pl
CablePower powstało z potrzeby powrotu do archetypu lampy jaką jest sam kabel i żarówka. Proste rozwiązania CablePower
są alternatywą dla tych, dla których mniej znaczy więcej. Minimalistyczne lampy to dowód na to, że tak proste elementy mogą
stanowić ozdobę we wnętrzach i dają bardzo dużą swobodę w procesie projektowania.
W stałej sprzedaży znajduje się bogata oferta gotowych lamp w niezliczonej kombinacji kolorów.
CablePower można podziwiać w wielu loftach, restauracjach, hotelach i nowoczesnych wnętrzach w których projektanci
kierowali się minimalizmem.

CADO / Jolanta Florczyk
www.cado.pl
W naszej pracowni powstają zindywidualizowane dodatki i akcesoria hand made wytwarzane w większości w pojedynczych
egzemplarzach, a także krótkie serie toreb, etui, kopertówek oraz dodatków biżuteryjno – odzieżowych. Tworząc każdy kolejny
model staramy się eksplorować pogranicza filozofii Trashion oraz Recycling-art, które kładąc nacisk na ekologię i Slow Fashion,
zapewniają niepowtarzalność i unikatowość poszczególnych modeli. Propagujemy poza sezonowość, uniwersalność i
wielofunkcyjność wykonywanych produktów. Inspiracją jest dla nas sama materia, jej struktura, faktura, kolor – to one stają
się pierwszym pretekstem do stworzenia kolejnej limitowanej linii dzianinowych naszyjników – Zamotek, tub oversize lub
oryginalnej biżuterii. Stawiamy na naturalne, przyjazne Człowiekowi i naturze dzianiny wiskozowe, wełniane, bawełniane
wykonywane i farbowane w Polsce. Sięgamy do zasobów pozostałości produkcyjnych oraz materiałów z drugiego obiegu,
przeszukując międzynarodowe rynki modowe. Torby szyte są przez rodzimych rzemieślników z włoskiej skóry recyklingowej
(REcycle Leather) oraz filcu przemysłowego, dlatego właśnie nasze – ręcznie wykonywane – akcesoria stanowią doskonałą
alternatywę dla zunifikowanego stylu sieciówek i masowej produkcji.

Colorfolk / Magdalena Bojarowska
www.colorfolk.pl
colorfolk powstało z połączenia zamiłowania do polskiej sztuki ludowej i chęci tworzenia. Jest reakcją na brak na rynku
ładnych przedmiotów promujących Polskę i jej regiony. Dlatego czerpiąc inspiracje z folkloru tworzę nowe wzory i produkty
colorfolk. Staram się zachować wysoką jakość wykonania, nowoczesny design i przystępne ceny. Jeśli szukasz ładnej pamiątki,
chcesz komuś podarować ciekawy upominek, lub po prostu lubisz ładne przedmioty.
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DaWanda
www.dawanda.com
DaWanda jest największym internetowym rynkiem przedmiotów handmade w Europie.
W wirtualnych butikach DaWandy twórcy oferują limitowane kolekcje artykułów z różnych kategorii: od mody i wyposażenia
wnętrz, po akcesoria dla dzieci, a nawet jedzenie. Poza internetową platformą DaWanda rozwija się jako społeczność osób
zafascynowanych przedmiotami tworzonymi ręcznie i w krótkich seriach.
DaWanda - afrykańskie imię żeńskie - oznacza coś nadzwyczajnego i niepodobnego do innych. Ta nazwa idealnie oddaje ideę
portalu - koneserzy wyjątkowego wzornictwa znajdą tu ponad dwa miliony unikalnych przedmiotów tworzonych z pasją i staną
się częścią twórczej społeczności. W ponad 150 tysiącach butików projektanci oferują produkty, które często powstają na
specjalne zamówienie klientów. Wybór jest ogromny - bez względu na okazję i dostępny budżet, zawsze znajdzie się coś
interesującego.

Dolceluce /Ola Munzar
www.dolceluce.org
Założeniem Dolceluce jest pozyskiwanie starych neonów i dawanie im drugiej szansy. Żywotność szklanej rurki z gazem
szacuje się na około 20 lat, przewyższa więc zawodną instalację elektryczną. Dlatego po skompletowaniu i oczyszczeniu
dajemy neonom nowe przewody i zasilacze, czyścimy elektrody, osadzamy w nowym kontekście i na dalszą drogę
wyposażamy w ich domniemaną historię, domniemaną- bo dziś nie sposób odtworzyć prawdziwe historie pojedynczych liter,
kluczy wiolinowych, kaktusów i skrzyżowanych pistoletów. Neony są naszą największą namiętnością, ale pochłaniają nas też
inne projekty. Interesuje nas wszystko, co dzieje się na skrzyżowaniu kiczu, recyklingu i dystansu do highendowego designu.

gagani / Izabella Gkagkanis
www.gagani.pl
gagani robi lalki, drzewa i rzeźby z materiałów odzyskanych.
Zawsze używa ubrań, które następnie wymienia w opisie dołączonym do każdego produktu.
Z zawodu jest konserwatorem dzieł sztuki i ściślej rzeźby kamiennej. Szycie odziedziczyła po dziadkach, którzy byli krawcami.
Jej największym marzeniem jest robić teatr z dziećmi. Bierze udział w wystawie Dziecinada - Polski dizajn dla dzieci,
współpracuje z Fundacją Form i Kształtów w Warszawie ( Grzybobranie, Wędkowanie) i Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku
( Streetwaves), tworząc duże rzeźby z materiału.

Dorota Gravika
www.gravika.pl
Gravika biżuterię projektuje od czasu studiów. Jednak to rok 2005 i 2006 były decydujące. Tworzy biżuterię, która ma cieszyć,
zdobić i zaskakiwać. Projektuje rzeczy, które mają wyróżniać z tłumu, oddawać charakter i usposobienie. Ważna jest forma,
kształt, kolor i faktura. Każdy przedmiot musi być interesujący z daleka, ale i z bliska ma zaciekawić wzorem, nieoczekiwanym
detalem czy użytym materiałem. Poza projektowanie w dziedzinie mody i dizajnu zajmuje się również grafiką i ilustracją. Od
2004 współtworzy studio graficzne Projektowanie.Org.

Gryfnie / Klaudia i Krzysztof Roksela
www.gryfnie.com
Serwis gryfnie.com zrodził się z potrzeby przedstawiania kultury regionu śląskiego oraz jednego z głównych jej elementów
jakim jest mowa śląska w sposób nowoczesny. Od jakiegoś czasu przyglądaliśmy się różnym inicjatywom mającym na celu
szeroko pojętą promocję Śląska i ciągle brakowało nam w tym dobrego dizajnu a przeszkadzało to, że ten region, ludzie tutaj
mieszkający są przez nie ośmieszani. W ramach projektu stworzyliśmy również serię produktów ze śląskimi słowami.
Wszystkie one zostały wyprodukowane w Polsce. Ze względu na nasz brak umiejętności graficznych poprosiliśmy o współpracę
naszych kolegów Katarzynę Bogucką oraz Szymona Tomiło.

Flokett / Agata Rabose
www.flokett.com

Inżynieria Designu
www.inzynieriadesignu.pl
Inżynieria Designu współtworzy Viol Orzechowska i Paweł Wiśniewski, pierwsze wspólne projekty jako kolektywu powstają od
2009 roku. To również firma/marka, która na rynku działa od 2011 roku, a jej właścicielem jest Viol. Zajmujemy się szeroko
pojętym projektowaniem, przetwarzaniem i kreowaniem przestrzeni wnętrz i wokół wnętrz. Głównym materiałem w którym
pracujemy jest glina, tworzymy kolekcje naczyń ceramicznych i ceramikę użytkową, oraz oświetlenie.
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KaHa / Karolina Walków i Helena Oczkoś
KaHa to my, Karolina Walków i Helena Oczkoś. Oprócz przyjaźni łączy nas także zamiłowanie do szycia. Inspirujemy się
nawzajem, dzielimy pomysłami, szyjemy i rozpruwamy - tak powstają nasze prace. Wszystkie projekty rodzą się w naszych
głowach. Za pomocą maszyny, nici i materiałów staramy się je urzeczywistniać. Interesuje nas sztuka ludowa, jej kolory i
wzory. W naszych pracach odnaleźć można między innymi wszelkie wariacje na temat tradycyjnego szycia paczworków.
Rzeczy które tworzymy to: torby, torebki, futerały, czasem ubrania, ale także przyjazne i miękkie zabawki dla dzieci i wiele,
wiele innych.

Koło Sztuki / Paulina Korwin-Kochanowska
www.kolosztuki.pl

Kombokolor / Izabela Jankowska
www.kombokolor.com
KOMBOKOLOR tworzy Izabela Jankowska. Kolekcje powstają w krótkich, limitowanych seriach, szyte w małej trójmiejskiej
szwalni. Ubrania są proste w formie, materiały naturalne-głównie bawełna. Całość dopełniają autorskie nadruki: grafiki,
zdjęcia, symbole, które wykonuję sama metodą sitodruku, farbami wodnymi.

lightsomedesign / Magda Karasińska
Jestem absolwentką ASP w Warszawie i Leeds Metropolitan University.
Zajmuję się szeroko pojętym projektowaniem. Projektuje wnętrza, produkty, wystawy, grafikę. Najbardziej lubię projektować
meble. Jestem tegoroczną finalistką Young Design oraz laureatką konkursu KOLO Sanitec. Wyróżniono mnie w ‘make me!
2010’ za stolik MOSO.

lilly shop / Elzbieta Majewska
www.lilyshop.pl

Luffi
www.luffi.pl

Mamma mia / Anna Szlendak
www.facebook.com/mammamia.Ldz
www.designonline.com.pl
Mamma mia to butik tymczasowy który pojawia się we wszystkich ciekawych alternatywnych i kulturotwórczych miejscach w
Łodzi ,na co dzień działam również online. To sklep z dobrymi pomysłami inspirowany sztuką popularną, wielkomiejską,
masową w duchu Pop art'u. Mamma mia podsuwa tylko dobre pomysły jak otaczać się ładnymi i praktycznymi przedmiotami w
duchu współczesnego wzornictwa. Znajdziesz tu wiele rzeczy codziennego użytku w niecodziennym wydaniu, akcesoria które
dodają charakteru, wywołują uśmiech, kreatywne zabawki dla dzieciaków, wiele cennych inspiracji jak sprawić sobie i innym
odrobinę przyjemności.
W ofercie znajdują się marki związane z europejskim jak i światowym designem takie jak koziol, fred flare, seletti, tassen,
trendform i wiele innych. Szczególnie skupiam się na przedmiotach praktycznych, ekologicznych, o wysokiej jakości
wykonania, o ciekawym wzornictwie i przystępnej cenie. Misją tego miejsca jest inspirowanie, więc w ofercie znajdziesz
niebanalne prezenty, elementy codziennego użytku i nowości z kręgów szeroko pojętego designu.

MINIMALLIVING
www.minimalliving.pl
MINIMALLIVING powstało z miłości do prostoty. Prostoty w najlepszym wydaniu i w najwyższej jakości. Ma być unikatowo i
pięknie....
Twórcy MINIMALLIVING są architektami, którzy zajmują się również architekturą wnętrz. Projektują grafiki, których sami
chętnie używają w swoich projektach, a które do tej pory projektowali tylko do swoich realizacji.
Grafika tekstowa jest nie tylko obrazkiem ale jest również mottem jakie nam w życiu przyświeca, czasem żartem lub
wskazówką, czasem naszą osobistą identyfikacją lub apelem.

MiszkoMaszko
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www.miszkomaszko.com
Miszkomaszko to mała lokalna marka. Projektujemy i produkujemy w Poznaniu, naszym rodzinnym mieście.
Wszystkie lale i ubrania drukujemy ręcznie, farbami bezpiecznymi dla dzieci, na polskich naturalnych tkaninach:) Oprócz
ubranek dla dzieci i mam (i nie tylko) nasza specjalność to lale obracanki i lale syrenki, a to dopiero początek, bo głowy mamy
pełne pomysłów!

mleko
www.projektmleko.com
Projekt MLEKO stworzyliśmy w 2009 roku w Gdańsku. Wykorzystując nasze doświadczenie graficzno projektowe oraz
inspiracje designem, sztuką ulicy, popkulturą i folklorem tworzymy ubrania o ciekawych formach i nowatorskich grafikach.
Współpracujemy z małymi zakładami krawieckimi i firmami rodzinnymi dzięki czemu mamy wpływ na każdy etap produkcji
oraz wspieramy rozwój lokalnej przedsiębiorczości. A malowanie ścian z wariatami to takie nasze hobby..:) - Foxy i Wiur

Mudodesign
www.mudodesign.com
Marka mudo design powstała w 2009 roku, od tego czasu konsekwentnie tworzy unikatowe meble i tkaniny w nawiązaniu do
tradycji polskiego rzemiosła.
W projektach tkanin i mebli w swobodny sposób łączą dawne techniki dekoracyjne haft, sitodruk, intarsję ze współczesnym
językiem projektowym, przykładając szczególna wagę do trwałości i perfekcyjnego wykonania swoich wzorów. Inspiracje
czerpią z różnych źródeł od sławnej spółdzielni ŁAD poprzez architekturę ludową aż do bajek...

NC.ART
www.ncart-lamps.com
Studio projektowe NC.ART działa od 1994 roku w Warszawie. Naszą szczególną pasją jest projektowanie i produkcja lamp.
Tworzymy oryginalne wzory używając najprostszych materiałów i korzystając z lokalnych dostawców. W ostatnich projektach
stosujemy energooszczędne źródła światła LED, dbając o estetykę i wyjątkowy design lamp.

Pisak Studio / Anna Piesiewicz
Prosta forma oraz niekonwencjonalne rozwiązanie środka pozwala w intuicyjny sposób na rozplanowanie własnych notatek.
Bruliony PISAK mogą mieć zastosowanie jako planner, brudnopis czy pamiętnik.
Strony w kratkę to zakupy rachunki lub wydatki linie to złote myśli, fale to adresy lub planowane podróże...
Jest wykonany z najwyższej jakości materiałów szyty nićmi jak dawne bruliony. Grzbiet notesu wzmocniony jest skajem.

PUNKT G / Michalina Owczarek, Magdalena Paszkiewicz i Magdalena Kieruzel
"Punkt G" to grupa stworzona przez Michalinę Owczarek, Magdalenę Kieruzel i Magdalenę Paszkiewicz. Te młode projektantki
zjednoczyły siły, by promować siebie oraz swoją biżuterię. Wszystkie są absolwentkami Katedry Biżuterii łódzkiej ASP. To
różne osobowości, które łączy chęć zerwania z tradycyjnym spojrzeniem na biżuterię przy jednoczesnym zachowaniu
tradycyjnych metod pracy oraz wdrożenie artystycznej, kreatywnej myśli, szukanie nowych form i materiałów. Dlatego też,
Punkt G to po prostu niebanalność, oryginalność i zabawa! Sama nazwa grupy to prosty przekaz mówiący o tym, że
dziewczyny (G jak GIRLS) są punktem zwrotnym w nowoczesnej biżuterii.

Purenonsense / Dominika Rejmer

Qyou Studio / Magda Szadkowska i Sergiusz Kuchczynski
Magdalena Szadkowska & Sergiusz Kuchczyński – grupa projektowa „QYOU”
Absolwenci Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Obecnie :
Sergiusz Kuchczyński – asystent w Pracowni Biżuterii wyżej wymienionej uczelni.
Magdalena Szadkowska – projektant ubioru kolekcji damskiej i męskiej marki Tatuum.
Jako grupa projektowa QYOU:
Projektujemy: biżuterię i małe formy przemysłowe.
Współpracujemy: z branżą modową i jubilerską.
Realizujemy: indywidualne zlecenia i obiekty unikatowe.
Pokazujemy nasze działania artystyczne: na wystawach, targach i imprezach około branżowych.
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Rabose / Agata Rabose
www.rabose.com

Refre&Reset

Vatra Collective
www.vatra-collective.blogspot.com

woolhunter
www.woolhunter.pl

Rzemieślnicy na Remade Market:

Bombastickz / Wilkoszewski Marcin
Zajmuje się szeroko rozumianym malarstwem, grafiką projektową i artystyczną.
Ukończył wydział Grafiki i Malarstwa na łódzkiej ASP ze specjalnością grafika warsztatowa - sitodruk, prowadzi pracownię
sitodruku.
Specjalizacja - druk na koszulkach
/dzianina
/wlepki
/wydruk grafik

Mistrzowie Zmianowi / Jan Wasiński
Aktywny na polu sztuk wizualnych w dziedzinach malarstwa, instalacji, rysunku i grafiki artystycznej.
Ukończył wydział Grafiki i Malarstwa na łódzkiej ASP, prowadzi pracownię artystyczną i studio sitodruku w budynku dawnej
Wi-My. Jako Mistrzowie Zmianowi, wraz Natalią Hołub i Krzysztofem Iwańskim działają w obszarze druku plakatu miejskiego.
Specjalizacja - druk na papierze
/wlepki
/ulotki
/plakat miejski

PRODUKTOWNIA / Maja Kudlińska
www.facebook.com/produktownia.ldz
www.produktownia.blogspot.com

W PRODUKTOWNI mamy dla Was pokrowce na najcenniejsze laptopy i telefony (z jabłuszkiem lub bez), torby dla najbardziej
bałaganiarskich z kobiet, wypalane w drewnie ludowe wzory kaszubskie i łowickie. Czekają również kolczyki dla ozdoby i
kominy z przepięknych włóczek i materiałów, tych z domowych zapasów i tych nowych, najbardziej na czasie.
Podczas REMADE MARKET szukajcie PRODUKTOWNI, ponieważ:
- wszystkim chętnym przypomnimy jak prosto jest zrobić najmodniejszy komin i szal na szydełku
- okaże się, że wypalanie w drewnie to wyjątkowo prosty sposób na ciekawe meble w domu
- zadbamy o bezpieczeństwo Waszych telefonów, laptopów i ipadów – na miejscu i pod wymiar
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