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dizainas

Fausta VAITKUTĖ

Pirm  kart  organizuotame Bal-
tijos šali  bald  gamintoj  dizaino 
konkurse Lietuvos dizaineri  dar-
bai laim jo pirm  viet  pramoninio 
dizaino kategorijoje ir konkurso Di-
d j  priz . 

Konkurso Rygoje Didysis prizas 
buvo skirtas kompanijai „Sedes Re-
gia“ ir dizaineriui Jonui Jurgai iui 
už itin original  s dim j  bald  
„Alien“. J.Jurgaitis  teigia, kad tai 
esanti tiesiog žinia Žem s gyvento-
jams nuo kitados dizainer  pagro-
busi  ateivi . Komisijos narys Esti-
jos dizaineri  s jungos valdybos na-
rys Villi Pogga pripažino, kad nie-
ko panašaus niekuomet dar n ra 
mat s: „Tai visiškai naujas poži ris 
ir tod l nesunkiai nugali paprastas 
sen  id j  interpretacijas“.

„Alien“ gaminamas iš specialiu 
audiniu aptraukt  put  poliuretano 
„dred “, sujungt  itin aukštos ko-
kyb s klijuotos medienos detale. Ša-

lia standartinio varianto yra ir d l 
šviesos diod  švytintis bei „Swarovs-
ki“ kristalais puoštas „Alien’ai“.

LTD studijos gaminam  kaby-
kl  „Auga“ (dizaineris Juozas Brun-
dza) vertinimo komisija išrinko ge-
riausiu pramoninio dizaino baldu. 
„Auga“ iš pirmo žvilgsnio simena-
ma, nesud tinga ir universali, bet 
kartu poetiška. „Viskas paprasta – 
kiekvienam šeimos nariui kabliu-
kas pagal g  ir galimyb  augti“ - 
sako dizaineris J.Brundza, kuriam 
pastaraisiais metais konkursuose 
nuolat sekasi: pavasar  „Auga“ lai-
m jo konkurse [neformate], pra -
jusiais metais pažym tas daugia-
funkcis lauko baldas „Lya“.

„Auga“ gaminama dviej  vari-

ant  – iš laminuotos beržo faneros 
ir plastikin , kuriai reikia mažiau 
rank  darbo ir tod l yra prieinames-
n  masiniam pirk jui.

Baltijos šali  bald  gamintoj  
dizaino konkursas organizuotas try-
liktojoje tarptautin je bald  ir inter-
jero dizaino parodoje, kuri vyko spa-
lio 2-5 d. Kipsalos parod  centre. 
Konkurso organizatoriai – BT1 ir 
asociacija „Latvijas m beles“. Dau-
gelis konkurso dalyvi  iš Lietuvos 
buvo eksponuojami kaip „Lietuvos 
dizaino rinktin “ – keliaujanti ir nuo-
lat papildoma lietuvi  bald  dizai-
neri  ir bald  pramon s laim jimus 
atspindinti paroda. Projekt  orga-
nizuoja asociacija „Dizaino foru-
mas“. Ekspozicijos kuratorius  Ma-
rius Dirg la sako: „Reakcija, kurios 
sulauk me iš Latvijos publikos ir 
konkurso vertinimo komisijos pro-
fesional , patvirtino, kad lietuviško 
dizaino „bendro vardiklio“ paieškos 
vyksta teisinga kryptimi“.

Kitose dviejose konkurso kate-
gorijose – unikalaus dizaino ir di-
zaino id jos – laim jo latvi  dar-
bai. Pirmojoje pažym ta Stanisla-
vo Kaco, Peterio Uozuolinio ir kom-
panijos „Design House“ sukurta 
barokini  form  komoda „4Vase“. 

Lietuvos 
dizaineriai tapo 
laureatais Rygos parodoje
Lietuvi  dizaineriai 
laim jo svarbiausius 
prizus Rygos bald  
parodoje.
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“Baltic Furniture 2008” 
apdovanojimas

Juozo Brundzos 
kabykla “Auga”
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Juozas BRUNDZA
„LTD studijos“ vadovas

KOMENTARAS

Rygoje vykusi dizaino paroda 
„Baltic Furniture 2008“ buvo 
domi m s  dizaino studijai. 
Joje buvo pristatyti vis  trij  
Baltijos šali  dizaineri  
projektai. Buvo puiki 
proga palyginti savo darbus 
su  kaimyn . Ger  sp d  
padar  Estijos dizaineri  
ir gamintoj  stendas, kuris 
šiemet dalyvavo parodoje 
„100% Design“ Londone. 
Taip pat dom s buvo latvi  
stiklo dizaineri  projektai.
Malonu pasteb ti, kad 
tiek Latvijoje, tiek Lietu-
voje, nors ir iš l to, did ja 
susidom jimas daikt  
dizainu. Taip pat ger ja 
dizaineri  projekt  kokyb . 
Kai kurie lietuviško dizaino 
gaminiai gali s kmingai 
konkuruoti ne tik m s  
regione, bet ir pasaulin je 
rinkoje. 
Šiuo metu, mano nuomone, 
svarbu toliau intensyviai 
dirbti tiek kuriant ger  
lietuvišk  dizain , tiek j  
populiarinant. 
„LTD studijai“ paroda 
buvo s kminga ne tik tuo, 
kad m s  k rinys „Auga“ 
gavo geriausio pramoninio 
dizaino apdovanojim , bet 
ir tuo, kad pavyko užmegzti 
nauding  verslo kontakt . 
Tikiuosi, jie išsirutulios  
rimt  bendradarbiavim .

Geriausios dar nerealizuotos id jos 
nominacijoje nugal toju paskelbtas 
dizaineris Aigaras Meždreijeras už 
prieškambario sistem  „Wave“, su-
kurt  kompanijai „Feidi“.

„Lietuvos dizaino forumas“ – 
2006 m. steigta profesionali  di-
zaino specialist  asociacija, siekian-
ti dizaino kaip šiuolaikin s visuo-
men s raidos katalizatoriaus ir pers-
pektyvaus ekonomin s raidos veiks-
nio pripažinimo, platesnio dizaino 
panaudojimo gamyboje, komuni-
kacijoje, viešosiose erdv se.
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Est  stendas
Jono Jurgai io s dimas 
baldas “Alien”
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