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ETNODIZAJN 



• Co to jest design?  

• Kto zajmuje się 
designem?  



Czym jest design? 

• Dizajn (z języka angielskiego "design")  to 
projektowanie, wymyślanie i wykonywanie 
przedmiotów codziennego użytku.  

• Projektant tworząc najróżniejsze przedmioty wymyśla, 
nie tylko jak mają wyglądać, ale także – jak mają być 
zrobione. 

• Design jest procesem to znaczy, że ma swój początek i 
koniec, trwa określony czas i dzieli się na różne etapy.  

 
(definicje za: Kreis, M. i Romaszkan, N., 2011 oraz Solarz, E., 2010)  



Co tworzą projektanci?  



Dopasuj obrazki do odpowiednich 
dziedzin projektowania 

Design 

Projektowanie 
przemysłowe 

Zabawki 

Projektowanie 
graficzne 

Meble 

Ubrania i buty 
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Czym inspirują się etnodizajnerzy? 

Zdjęcia zaczerpnięto ze strony skanseny.net  
Muzeum Kurpiowskie w Wachu/ Fot. Ignacy Skwarcan, 
Kamila Tyniec 



Co tworzą etnodizajnerzy? 



Etno-inspiracje 

 Wzór 

 Materiał 

 Technika wykonania 

 Sposoby korzystania z przedmiotów 

 Symbole, znaczenia 

 Wartości 

 













Czym inspirowali się twórcy? 

Etno-kloki Lampa bocian Zabawki z opakowań 

WZÓR SYMBOL SPOSÓB 
KORZYSTANIA Z 
MATERIAŁU 



INSPIRACJE STROJEM ŁOWICKIM 













STWÓRZCIE SZKIC WŁASNEGO 
PROJEKTU ZAINSPIROWANEGO 
STROJEM ŁOWICKIM… MACIE 10 MIN. 

A teraz zadanie: 



fot. Jakub Nowotyński 



Źródła 
• W prezentacji wykorzystano projekty, które powstały w ramach programu „Etno-projekt. 

Polsko-białoruskie inspiracje etniczne w designie młodych” 

• Definicje designu zaczerpnięto z: 

Kreis, M. i Romaszkan, N. (2011). Zeszyty do designu 

Solarz, E. (2010). D.E.S.I.G.N., czyli domowy elementarz sprzętów i gratów niecodziennych 

• Na slajdzie 10 umieszczone są prace: 

Polski pawilon na Expo 2010 - Wojciech Kakowski, Marcin Mostafa oraz Natalia Paszkowska 

Dywan Nodus – AZE Design 

Pleciaki – Protein Design 

Lampa Wiecha – Agnieszka Lasota 

W rytmie folk -  Ola Szymańska 

• Strony internetowe: 

www.etnodizajn.pl 

www.etnoprojekt.pl 

www.skanseny.net 

www.strojeludowe.net 

www.etnomuzeum.eu 
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Prezentacja powstała w ramach 

projektu «Etnoprojekt dla 
najmłodszych» 

 Projekt jest współfinansowany przez Fundację Orange. 

Prezentacja powstała w ramach programu Akademia 
Orange i jest dostępna na licencji Creative Commons 
uznanie autorstwa 3.0 Polska.  

 


