
plebiscyt  
dla projektantów  
na Łódź Design Festival  



// o konkursie 
 



make me! - konkurs 

 konkurs wzorniczy make me! to jedno z najbardziej innowacyjnych  
w dziedzinie projektowania w Europie i kluczowy element  Design Festival. 

 celem make me! jest prognozowanie   
poszukiwanie  idei, oraz wspieranie     gotowi na 
rynek pracy. 
 

  edycji   jakie   przed nimi  
 w konkursie, w tym: zaistnienie w  projektowym,  poprzez liczne 

publikacje czy kolejne wystawy. Konkurs realizowany od 2008 roku, adresowany jest nie tylko 
do  ale    artystycznych i projektowych. Dedykowany 
wszystkim,  do procesu projektowego zapala impuls   potrzeby 
lub problemu. W make me! nagradzane   projekty  z  
czy  nowych interpretacji dotychczasowych funkcji.  prace oceniane  
dwuetapowo przez specjalnie dobrane,  w swoich zainteresowaniach grono jury, 
a  otwartej dla  prezentacji  na wystawie i kontaktom z ekspertami, 
make me!    do dalszego rozwoju zawodowego. 



Flickr  fotorelacja Festival 2019 
 tutaj  

make me! - konkurs 

https://www.youtube.com/watch?v=GT9YuT4h-RI&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/lodzdesignfestival/albums/72157707086328411
https://www.flickr.com/photos/lodzdesignfestival/albums/72157707086328411
https://www.flickr.com/photos/lodzdesignfestival/albums/72157707086328411
https://www.flickr.com/photos/lodzdesignfestival/albums/72157707086328411
http://www.lodzdesign.com/news/wirtualny-spacer-po-ldf-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=GT9YuT4h-RI&feature=youtu.be


Promocja  konkursu oraz   w make me! trwa przez 
 rok!  

• prezentacja  z  konkursu na FB i IG Lodz Design Festival  
(FB: 57 000 , IG: 10 717  na  15.01.2020) 

• cykl wtorek z #makeme!  ciekawostki  z finalistami 
konkursu; 

• dodatkowe prezentacje   i ich  (np. otwarta 
prezentacja 2019 podczas tygodnia z designem w ramach  magazynu 
Aktivist w centrum Warszawy na  Wiecha); 

•   make me! m.in.: na portalach  z designem: 
MAGAZIF, DESIGNALIVE.PL, CULTURE.PL, INFOARCHITEKTA.PL, 
CONTEMPORARY LYNX, SZTUKA  LABEL, CZTERY  oraz 
publikacje w wydaniach papierowych m.in.: BIZNESmeble.pl, ARCHITEKTURA 
MURATOR czy DOBRE  

• www.makeme.lodzdesign.com 
• wybrane prace  zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej  

w ramach 14.  Festiwalu Designu   Design 2020  
 

make me! - promocja 

http://www.makeme.lodzdesign.com/
http://www.makeme.lodzdesign.com/
http://www.makeme.lodzdesign.com/
http://www.makeme.lodzdesign.com/
http://www.makeme.lodzdesign.com/
http://www.makeme.lodzdesign.com/
http://www.makeme.lodzdesign.com/


make me! - publikacje 



make me! - publikacje 
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// make me! 
2008 - 2019 
 



finaliści 2008 

make me! 
2008 



finaliści 2009 

make me! 
2009 



finaliści 2010 

make me! 
2010 



finaliści 2011 

make me! 
2011 



finaliści 2012 

make me! 
2012 



finaliści 2013 

make me! 
2013 



finaliści 2014 

make me! 
2014 



finaliści 2015 

make me! 
2015 



finaliści 2016 

make me! 
2016 



finaliści 2017 

make me! 
2017 



finaliści 2018 

make me! 
2018 



finaliści 2019 

make me! 
2019 



wyróżnione projekty 2019 

make me! 2019 

http://www.makeme.lodzdesign.com/pl/finalisci-2008-2/2019/


gala wręczenia nagród  
make me! 2019 

Oficjalne otwarcie  Design Festival, w  uczestniczyli m.in. prezydent miasta 
 Hanna Zdanowska, prezes mecenasa festiwalu Ceramiki  Adam , 

dyrektor   Piernikowski oraz licznie przybyli   
i przedstawiciele    17 maja 2019.  tradycyjnie podczas tej 

   konkursu dla   make me! oraz 
  specjalnych.  



Zdobywcami nagrody   Award ufundowanej przez Mecenasa Festiwalu 
   w  50.000 PLN,  duet Nils  oraz Patrick 

Henry Nagel z niemieckiego studia projektowego Haus Otto,  zajmuje  
projektowaniem   jak i przestrzeni.  

gala wręczenia nagród  
make me! 2019 



W 2019 roku  do konkursu  148  z  . 
  polskich   oraz  do konkursu 

 aplikacje z takich  jak: Egipt, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Litwa, Korea 
  Anglia, Holandia, Hong Kong, Rosja, Szwecja,  Kanada, 

Austria, Izrael, Turcja, Argentyna,  Hiszpania, Czechy czy Norwegia. 

gala wręczenia nagród  
make me! 2019 



// jury 2020 



jury 2020 

SZYMON HANCZAR AGATA NOWOTNY 

 

LUCA NICHETTO 

 

BOAZ KATZ JERZY PORĘBSKI 



jury 2020 

AGNIESZKA JACOBSON-

CIELECKA 

 

CZESŁAWA FREJLICH 

 

MAURIZIO BURRATO 

 

MARIUSZ WŁODARCZYK MICHAŁ PIERNIKOWSKI 



// terminarz 



• Uczestnicy Konkursu (w tym wszyscy  nieformalnych grup projektowych) 
   w przedziale wiekowym od 20 do 35 roku ; 

•  w Konkursie jest   rejestracyjna wynosi 150 PLN); 
• Warunkiem  w konkursie jest  dla   projektu 

formularza on-line,  na stronie www.makeme.lodzdesign.com  
w       do 30 czerwca 2020; 

      www.makeme.lodzdesign.com/pl/formularz-zgloszeniowy 
• Warunkiem koniecznym do   w drugim etapie konkursu oraz wystawie po 

zakwalifikowaniu Uczestnika jest przygotowanie i dostarczenie projektu (prototypu, 
produktu)  

• Drugi etap obrad jury   na wystawie konkursowej make me! przed oficjalnym 
otwarciem festiwalu, na       AWARDS 
ufundowanych przez   oraz nagrody specjalnej Interprint; 

• Wystawa pokonkursowa   w ramach 14, edycji  Design Festival 

terminarz i warunki udziału  
 

Warunki  w konkursie  Regulamin,   i aktualna  jest  
na stronie www.makeme.lodzdesign.com 
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 z   make me!  nagradzany 
jest  projektu Bartosza Muchy,  
make me! 2008. Bartosz przy tworzeniu swoich 

 wykorzystuje  humor,  
utartym schematom nadanym przedmiotom 
codziennego  dlatego statuetki  

  blokady drzwi. Wykonane  
z drewna bukowego, wyprodukowane przez  
Stanclika. 
 
  wszystkim  aby statuetka nie  jedynie 
tzw. < >. Po rozdaniu  powinna   
praktyczny i funkcjonalny status w domu . 

 sobie o anegdocie    
  losu  figurki hollywoodzkiego 

Oskara. Podobno u jednego z   jako 
blokada do drzwi i to mnie .  

 statuetki tak, by  nie     ich 
tak .  mnie  w tym  perwersja 

 na degradacji tego przedmiotu.  

statuetka make me!   
 



// organizator 



Organizator konkursu 

 Design Festival to najstarszy festiwal designu w Polsce, organizowany od 2007 roku, 
 wzornictwu  projektowaniu graficznemu, architekturze i . 

Festiwal aspiruje do miana najbardziej  wydarzenia  designu  
w Europie -Wschodniej.  wsparciu  Miasta  oraz Ceramiki  

 mecenasa festiwalu,  roku na festiwalu, prezentowane   trendy  
i kierunki w  wzornictwie. Festiwal co roku w ramach konkursu make me! oraz 
plebiscytu must have  najlepsze projekty i  polskich oraz zagranicznych 

.  Design Festival jest      
producentami i dystrybutorami,  i  do  w projektach ukierunkowanych 
na  biznesowy polskiej  wzorniczej. 

 informacji: www.lodzdesign.com 
 
Organizator  Design Festival:  

 Art Center to jedno z  w Polsce   Sztuki. 
 w 2005r. w zabytkowym kompleksie pofabrycznym w  i od tego czasu 

zrealizowano tu ponad 260  kulturalnych. Centrum tworzy grupa profesjonalnych, 
dynamicznych  kultury,  od promocji oraz .  centrum 
festiwalowym  przestrzenie Art_Inkubatora w  przy Tymienieckiego 3.  

http://www.lodzdesign.com/
http://www.lodzdesign.com/
http://www.lodzdesign.com/
http://www.lodzdesign.com/
http://www.lodzdesign.com/


30 czerwca 2020 
makeme.lodzdesign.com  

Tegoroczna pula nagród:  
65.000 PLN 🏆 
PARADYŻ AWARDS 60.000 PLN  
ufundowanych przez Mecenasa 
Festiwalu - Ceramikę Paradyż: 
1. NAGRODA 30.000 PLN 
2. NAGRODA 20.000 PLN 
3. NAGRODA 10.000 PLN  
oraz 
NAGRODA SPECJALNA 
INTERPRINT 5.000 PLN 

http://www.makeme.lodzdesign.com/

