V FORUM DOBREGO DESIGNU
6 GRUDNIA 2017 R.
DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY
FUTURE OF DESIGN
To już pewne – czeka nas wiele zmian. Designerzy śmiało patrzą w przyszłość i odchodzą od utartych rozwiązań,
poszukując nowych kierunków, które odkrywają możliwości, jakie dają im nowe technologie. Projektanci nie
ulegają jednak trendom – te są krótkotrwałe i ulotne
9.30-10.15
AUDYTORIUM, 3 PIĘTRO
Design speeches
10.30-11.30
AUDYTORIUM, 3 PIĘTRO
Sesja otwierająca
Pokolenie nomadów – jak projektować dla dzieci mobilnej kultury
11.45-13.00
AUDYTORIUM, 3 PIĘTRO

SALA, 2 PIĘTRO

Ewolucja wzornictwa. Czy
ogranicza nas tylko wyobraźnia?

Barwny dom.
Top kolory 2018 roku

SALA WARSZTATOWA, 3 PIĘTRO
Design Workshop
– warsztaty dla projektantów wnętrz.
Programy graficzne dla architektów
i projektantów
Między plagiatem a inspiracją.
Czy prawo daje architektom
i projektantom narzędzia do
skutecznej ochrony ich pomysłów

13.00-13.45 Lunch
13.45-16.00

13.45-14.45

AUDYTORIUM, 3 PIĘTRO

SALA, 2 PIĘTRO

SALA WARSZTATOWA, 3 PIĘTRO

Stylebook 2018 – cykl prezentacji
o trendach w projektowaniu
wnętrz

Design Starter – jak inwestować we
wzornictwo z udziałem dotacji
Sesja dyskusyjna Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości

Design Workshop
Warsztaty projektowe
René Hougaard

15.00-16.00
SALA, 2 PIĘTRO
Workplace stories 2017
Najnowsze trendy w aranżacji biur

SALA WARSZTATOWA, 3 PIĘTRO
Re-Design. W stronę zrównoważonej
przyszłości

16:30
AUDYTORIUM, 3 PIĘTRO
GALA PRZYZNANIA NAGRÓD DOBRY DESIGN 2018

9.30-10.15
AUDYTORIUM, 3 PIĘTRO
tłumaczenie symultaniczne POL/ENG
Design speeches
• Jak zrobić „dobry design”?
René Hougaard, designer, właściciel, Arde design studio, współpracuje z marką BoConcept Dania
• Co design może zdziałać dla świata i jego problemów
Pete Kercher, ambasador, EIDD Design for All Europe Włochy
10.30-11.30
AUDYTORIUM, 3 PIĘTRO
tłumaczenie symultaniczne POL/ENG
Pokolenie nomadów – jak projektować dla dzieci mobilnej kultury
• Kim są, jak żyją, co kochają, a na co nie wydadzą złamanego grosza – jakimi klientami są współcześni
nomadzi?
• Moda dla nomada – prosta, uniwersalna, tania, taka, której nie żal zostawić. Wzór na klienta
• Blogerzy, youtuberzy, influencerzy – nowa droga marki do klienta
Zaproszeni do dyskusji kolejność alfabetyczna:
• Jacek Chrzanowski, designer, właściciel pracowni One One Lab
• Magdalena Gruna, architekt, wykładowca, Vectorworks
• René Hougaard, designer, właściciel, Arde design studio
• Pete Kercher, ambasador, EIDD Design for All Europe Włochy
• Robert Majkut, architekt wnętrz
• Moderator: Tomasz Pągowski, projektant, designer, prowadzący program „Remont w 48h” na antenie
Domo+
11.45-13.00
AUDYTORIUM, 3 PIĘTRO
Ewolucja wzornictwa. Czy ogranicza nas tylko wyobraźnia?
• Innowacje – nie tylko wymyślanie nowych pomysłów i produktów, ale także zmian, które prowadzą do
wzrostu i różnorodności
• Elastyczność, czyli design, który dostosowuje się do otoczenia i użytkownika końcowego
• Personalizacja to przyszłość designu. Projekty szyte na miarę odpowiedzią na zmieniające się potrzeby
społeczeństwa I biznesu
Ageless Living. Dla kogo będziesz projektować jutro?
• Miłosz Matelski, menedżer designu i marketingu od 9 lat związany z marką Schattdecor
• Joanna Misiun, architekt wnętrz
Zaproszeni do dyskusji kolejność alfabetyczna:
• Izabela Banaś, koordynator projektu, Departament Analiz i Strategii PARP
• Wiktoria Lenart, projektantka, studio projektowe Lenart
• Miłosz Matelski, menedżer designu i marketingu od 9 lat związany z marką Schattdecor
• Joanna Misiun, architekt wnętrz
• Dominika J. Rostocka, architekt wnętrz, designer, prezes i główny projektant w Creative Coop. Architects
• Nikodem Szpunar, projektant, Studio Szpunar
• Moderator: Justyna Łotowska, redaktor merytoryczny Forum Dobrego Designu
11.45-13.00
SALA 2 PIĘTRO
Barwny dom. Top kolory 2018 roku

•
•
•

Biel – piękna, uniwersalna, tylko jak długo modna
Intensywne kolory. Jak ich używać i jak je łączyć?
Ściany do zadań specjalnych – praktyczne i designerskie

Zaproszeni do dyskusji kolejność alfabetyczna:
• Monika Bronikowska, projektantka wnętrz, HOLA Design
• Agnieszka Buczkowska-Korlińska, architekt, właściciel, Inter-Arch Architekci
• Artur Indyka, projektant wnętrz, prowadzący program "Meblokreacje" na Domo+
• Dariusz rzejczak, szef działu handlowego marki Colorimo
• Marcelin Matusiak, przedstawiciel GfK Polonia, ekspert ds. badań konsumenckich
• Maciejka Peszyńska-Drews, Design Coach, projektant wnętrz, Autorskie Studio Projektu Qubatura
• Izabela Żak, doradca architektów, marka Flügger
• Moderator: Ewa Kozioł, redaktor naczelna, Dobrze Mieszkaj, Anna Usakiewicz, redaktor prowadząca,
Dobrze Mieszkaj
11.45-13.00
SALA WARSZTATOWA 3 PIĘTRO
Design Workshop – warsztaty dla projektantów wnętrz
• Vectorworks - najbardziej wszechstronne oprogramowanie dla projektantów wnętrz i designerów
Magdalena Gruna, architekt, wykładowca, Vectorworks
Design Workshop – warsztaty dla projektantów wnętrz
• Między plagiatem a inspiracją. Czy prawo daje architektom i projektantom narzędzia do skutecznej ochrony
ich pomysłów?
Aleksandra Gorzkiewicz, adwokat, kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
13.45-16.00
AUDYTORIUM, 3 PIĘTRO
Stylebook 2018 – cykl prezentacji o trendach w projektowaniu wnętrz
• Tworzenie i wytwarzanie – znaczenie tych działań we współczesnym cyfrowym świecie. Ponowne
wykorzystanie materiałów ratunkiem dla współczesnego społeczeństwa, które przywykło do wyrzucania
rzeczy
Jimi Ogden, designer, prowadzący program "Rzeczy OdNowa" na antenie HGTV
tłumaczenie konsekutywne POL/ENG
Tomasz Pągowski, projektant, designer, prowadzący program „Remont w 48h” na antenie Domo+
• Farby, tapety, tkaniny – kolory i trendy 2018 roku
• Innowacje na co dzień – toaleta myjąca Riva
Michał Szymański, szef regionu centrum-wschód, Roca Polska
• Szklane inspiracje, czyli czego pragną klienci?
Dariusz Jędrzejczak, szef działu handlowego, Mochnik
• Smart stories. Nowoczesne technologie w domu
Mikołaj Pertek, country manager, Fibaro
• Rzecz o produkcie
Agnieszka Gołębiewska, szefowa marketingu, Anwis
• Trendy w projektowaniu wnętrz
Izabela Żak, doradca architektów, Flügger
• Lustra personalizowane, czyli nowoczesne technologie na miarę potrzeb
Agnieszka Golub, key account manager, Ruke
• Wherever you are, have a home feeling
Jarosław Lehwark, prezes zarządu, BoConcept
13.45-14.45

Design Starter – jak inwestować we wzornictwo z udziałem dotacji
Zaproszeni do dyskusji kolejność alfabetyczna:
• Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych, PARP
• Ewa Gołębiowska, dyrektor, Zamek Cieszyn
• Monika Leonowicz, dyrektor ds. organizacji, Szkło Sp. z o.o.
• Andrzej Śmiałek, dyrektor, Ergo Design
• Moderator: Monika Karwat-Bury, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, PARP
13.45-14.45
SALA WARSZTATOWA, 3 PIĘTRO
ENG
Design Workshop
Warsztaty projektowe poprowadzi René Hougaard, designer, właściciel studia projektowego Arde Dania
15.00-16.00
SALA, 2 PIĘTRO
Workplace stories 2017
Architekci, inwestorzy oraz producenci wyposażenia przedstawią najnowsze trendy w aranżacji biur.
Nasi eksperci podadzą przepis na designerską przestrzeń oraz wskażą na jakie wyposażenie i technologie
postawić, by wnętrze było oryginalne i funkcjonalne
• Techniczny polski design na przykładzie nowego projektu: fotela obrotowego VANK_V6
Anna Vonhausen, dyrektor kreatywna, VANK
Zaproszeni do dyskusji kolejność alfabetyczna:
• Magdalena Federowicz-Boule, architekt, prezes zarządu, Tremend
• Jadwiga Husarska-Sobina, projektantka, Husarska Design Studio
• Anna Irek, architekt, partner, Studio Projektowania Wnętrz Komercyjnych MUSU
• Magdalena Lubińska, prezes, Code Design
• Jakub Wiśniewski, architekt, założyciel, JMW Architekci
• Anna Vonhausen, dyrektor kreatywna, VANK
• Moderator: Mariusz Golak, redaktor prowadzący magazynu „Meble Plus”
15.00-16.00
SALA WARSZTATOWA, 3 PIĘTRO
Re-Design. W stronę zrównoważonej przyszłości
• Drugie życie śmieci. Co da się wykorzystać, ile można zarobić?
• Meble z upcyklingu – o tych projektach mówi już świat, ale czy osiągną sukces komercyjny
• Recykling – efektywny czy tylko efektowny. Czy polscy producenci chcą być eko?
Zaproszeni do dyskusji kolejność alfabetyczna:
• Daria Burlińska, designer, DBWT
• Hugon Kowalski, architekt, współtwórca wystawy „Let’a talk about garbage”
• Bartosz Mucha, artysta-grafik, designer, twórca marki Poorex
• Jimi Ogden, designer, prowadzący program "Rzeczy OdNowa" na antenie HGTV
• Patka Smirnow, designer, blogerka
• Maria Szymańska, współautorka książki "DIY. Żyj pięknie", DaWanda.pl
• Moderator: Marcin Szczelina, współtwórca wystawy „Let’a talk about garbage”, ArchitektureSnob.pl

