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Περίληψη
Η καινοτοµία στο παρελθόν ήταν σχεδόν συνώνυµη µε την ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών, παρόλα αυτά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ο
δηµιουργικός
επαγγελµατικός τοµέας συµβάλλει όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη νέων
προϊόντων, υπηρεσιών και συστηµάτων.
Δεν είναι τυχαίο πως σε περιόδους κρίσης τα ‘δηµιουργικά’ επαγγέλµατα έχουν να
παρουσιάσουν όχι µόνο ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, αλλά και αύξηση της
δραστηριότητάς τους.
Η δηµιουργική σκέψη, δεν αποτελεί αποκλειστικά δεξιότητα των σχεδιαστών, αλλά
είναι έµφυτο ανθρώπινο χαρακτηριστικό, γεγονός που αποτυπώνεται από την εξέλιξη
των ιδιοκατασκευών, ή όπως χαρακτηριστικά ονοµάζεται, του «Do It Yourself»
(DIY), και αναδεικνύεται στην εργασία των papairlines «DIY | Who’s the designer?»
Με την δηµιουργικότητα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του, ο σχεδιαστής
χρησιµοποιεί δοµηµένες µεθοδολογίες για να µεταφράζει ερεθίσµατα και
παρατηρήσεις σε νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικής ανάπτυξης.
Μια σειρά παραδειγµάτων απεικονίζουν πως ο σχεδιασµός µπορεί να συµβάλλει
στρατηγικά στην συστηµατική ανάπτυξη µιας επιχείρησης παρέχοντας
ολοκληρωµένες πρωτοποριακές λύσεις.
Οι papairlines παρουσιάζουν τα αρχικά στάδια της ερευνητικής εργασίας για τη
µελέτη και το σχεδιασµό µιας συνολικής πρότασης αναφορικά µε δωρεές στην
πρωτοβουλία των 3 137 artist – run space. Σκοπός της πρότασης είναι τόσο η
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και η απενοχοποίηση της έννοιας της δωρεάς όσο
και η αύξηση των συνεισφορών προς την οµάδα.
Εισαγωγή
Σε δύσκολες κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες του παρελθόντος, η έµφυτη ανθρώπινη
επινοητικότητα φανερώνει την ελαστικότητα της σκέψης που σε συνδυασµό µε τη
δηµιουργική αντιµετώπιση του εκάστοτε προβλήµατος µπορεί να οδηγήσει σε λύσεις
και προτάσεις που ξεφεύγουν από τα καθιερωµένα πλαίσια.
Ως επίπτωση της οικονοµικής κρίσης το 2008 παρατηρήθηκε πτώση 12% στο
παγκόσµιο εµπόριο. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε αναφορά των Ηνωµένων Εθνών, η
διακίνηση δηµιουργικών αγαθών και υπηρεσιών συνέχισε να αναπτύσσεται µε ετήσιο
ρυθµό 14%. Με βάση την παραπάνω αναφορά, ο δηµιουργικός τοµέας επέδειξε
ιδιαίτερη αντοχή στις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Πιο
συγκεκριµένα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών που προέκυψαν από επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον δηµιουργικό τοµέα παρουσίασαν διπλασιασµό των
ο
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κερδών τους µεταξύ 2002-2008 ξεπερνώντας τα $600 δις [1].
Ο όρο ς δηµιουργικά επαγγέλµατα αναφέρεται στους κλάδους της οικονοµίας που
«στηρίζονται στη δηµιουργικότητα, τη δεξιοτεχνία και το ταλέντο. Τα επαγγέλµατα
αυτά έχουν τη δυνητικότητα να δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη και νέες θέσεις
εργασίας αναπτύσσοντας και εκµεταλλευόµενα την πνευµατική ιδιοκτησία. Στον
τοµέα αυτό περιλαµβάνονται επαγγέλµατα όπως ο σχεδιασµός, η αρχιτεκτονική, η
διαφήµιση, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών και λογισµικού, η χειροτεχνία, ο
κινηµατογράφος, το θέατρο, οι εκδόσεις, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο.» [2]
H δηµιουργική σκέψη και ο σχεδιασµός:
To Design Thinking ως µεθοδολογία ανάπτυξης
Παραδοσιακά, η καινοτοµία στον επιχειρηµατικό τοµέα ήταν συνδεδεµένη κυρίως µε
την τεχνολογία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, χάριν στην συµβολή του Deming,
µια νέα φιλοσοφία σχετικά µε τη βελτίωση των προϊόντων και µεθόδων προσέφερε
µια νέα προσέγγιση για το πως ορίζεται η καινοτοµία: για να υπάρξει καινοτοµία δεν
αρκεί µόνο η συµβολή νέων τεχνολογικών λύσεων αλλά απαιτείται πλέον και η
διερεύνηση νέων αγορών. Κατά συνέπεια εκτός της δηµιουργίας νέων µεθόδων
προσέγγισης καταναλωτών, προέκυψε και η αναγκαιότητα ενός συνολικά καινούριου
τρόπου ικανοποίησης των συνεχώς µεταβαλλόµενων αναγκών του κοινού αυτού [3].
Αυτή η αναζήτηση νέων δρόµων προς την καινοτοµία οδήγησε σταδιακά σε αυτό που
σήµερα γνωρίζουµε ως Design Thinking – µ ία ανθρωποκεντρική προσέγγιση που
προάγει διεπιστηµονικές συνεργασίες και στοχεύει στην υλοποίηση και εφαρµογή
διαδικασιών και σκέψεων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε καινοτόµες ιδέες και
λύσεις. Η αντιµετώπιση ενός προβλήµατος απαιτεί συχνά τη χρήση µεθόδων και
διαδικασιών που απέχουν από τα καθιερωµένα και µιας πιο αποδοµηµένης
αλληλουχίας σκέψης που συχνά αµφισβητεί παγιωµένες αντιλήψεις και πρακτικές. Οι
µέθοδοι αυτοί αποτελούν τα θεµέλια του Design Thinking και µπορούν να οδηγήσουν
σε απρόσµενα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα [3].
Κατ’ επέκταση, το Design Thinking ως µια µορφή συµβουλευτικής µπορεί να
δηµιουργήσει επιχειρηµατικές ευκαιρίες αναπτύσσοντας καινούρια προϊόντα,
υπηρεσίες και εµπειρίες ή να εµφυσήσει νέες έννοιες σε υπάρχοντα συστήµατα.
Παρά το γεγονός ότι ο όρος σχεδιασµός είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε υλικά αγαθά,
τη φόρµα, την υλικότητα και την αισθητική τους, ο κύριος στόχος του σχεδιασµού ως
κλάδου είναι η διευκόλυνση και βελτίωση της καθηµερινότητάς του αποδέκτη µέσα
από µια σειρά υλικών και αΰλων προϊόντων, υπηρεσιών και εµπειριών µε τις οποίες
καλείται να αλληλεπιδράσει. Ο Ιάπωνας φιλόσοφος Τανιζάκι αναφέρει πως «Αυτό
που ονοµάζουµε ο µορφιά είναι συνήθως προϊόν της πορείας των πραγµατικών
αναγκών της ζωής...» [5] δίνοντας έµφαση στο ρ όλο και την επιρροή που ασκεί ο
σχεδιασµός στον τρόπο που ζούµε, εργαζόµαστε και αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο
γύρω µας.
Παρά το γεγονός ότι οι σχεδιαστές χρησιµοποιούν το Design Thinking καθηµερινά
ως δηµιουργικό εργαλείο, ο
συγκεκριµένος τρόπος σκέψης δεν αποτελεί
αποκλειστικά δικό τους χαρακτηριστικό, καθώς ο άνθρωπος θεωρείται εκ φύσεως
ο
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Design Thinker [3]. H παρατήρηση, η αποκλίνουσα σκέψη και η ανάγκη επίλυσης
προβληµάτων – από τα πιο βασικά στα πιο επιφανειακά – αποτέλεσαν την κινητήριο
δύναµη στην διαµόρφωση και εξέλιξη προϊόντων, συστηµάτων και ιδεών που
συνιστούν τ ον πολιτισµό όπως διαµορφώθηκε από τους πρώτους οικισµούς έως τις
σηµερινές µητροπόλεις.
Σε αντιπαραβολή µε το Homo Sapiens, ο Homo Faber – ο άνθρωπος δηµιουργός –
χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να µεταβάλει το περιβάλλον του µε τη χρήση
εργαλείων [6]. Με την αποδοχή της θεωρίας του Homo Faber ως του ανθρώπου που
κατασκευάζει, µπορεί κανείς να κατανοήσει τη σύνδεση της έµφυτης ανάγκης του
ανθρώπου για δηµιουργία η οποία βρίσκει µερικώς διέξοδο σήµερα µέσω
ιδιοκατασκευών (DIY). Σύµφωνα µε την έκθεση «Μacro trend unlocking new
worlds» [7] η κουλτούρα της καινοτοµίας και του DIY είναι αδιαµφισβήτητα
περισσότερο διαδεδοµένη και σεβαστή από ποτέ.
Το «Do It Yourself (DIY), καν’το µόνος σου, είναι µια τάση που υποδηλώνει την
ιδιοκατασκευή και υλοποίηση αντικειµένων που βασίζεται στις προσωπικές
δυνατότητες του κατασκευαστή χωρίς τη µεσολάβηση εξειδικευµένου προσωπικού
[8].
Οι Papairlines, στα πλαίσια της εργασίας «D.I.Y. | Who’s the designer» παρουσίασαν
µια σειρά από φωτογραφίες ιδιοκατασκευών (Εικόνες 1, 2 & 3), οι οποίες έχουν
υλοποιηθεί από καθηµερινούς ανθρώπους, που ελλείψει χρόνου, πόρων ή πρόσβασης
σε αυτούς, παρεµβαίνουν αυθόρµητα και δηµιουργικά σε υπάρχοντα αντικείµενα
δίνοντας λύσεις σε προβλήµατα και σχεδιαστικές παραλείψεις. Η σειρά των
φωτογραφιών εξετάζει πως οι άνθρωποι χρησιµοποιούν διαθέσιµα υλικά, τις
ιδιότητές τους καθώς και απροσδόκητους συνδυασµούς τους για να ‘σχεδιάσουν’ νέα
αντικείµενα. Τα αντικείµενα αυτά απεικονίζονται στο φυσικό τους περιβάλλον
προβάλλοντας µια ασυνήθιστη µατιά στην καθηµερινότητα µε χιούµορ, ειρωνεία και
πλήθος σηµειολογικών αναφορών.

Εικόνα 1 – Santo Claus (φωτ.
Μιχάλης Βλαβιανός)

ο

Εικόνα 2 – Η Παγίδα

Εικόνα 3 – Κινητά σήµατα
κυκλοφορίας
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Η παραπάνω εργασία προβάλει πως µικρές DIY παρεµβάσεις συµβάλουν στην
βελτίωση της καθηµερινότητας. Εκτός από την απεικόνιση των κατασκευών, οι
φωτογραφίες καλούν το θεατή να αναλογιστεί πως ο ίδιος µπορεί να διαµορφώσει το
περιβάλλον του καθιστώντας τον δηµιουργό και χρήστη αντί για καταναλωτή.
Η διαδικασία µε την οποία θα αναπτυχθεί και θα δηµιουργηθεί ένα DIY αντικείµενο,
παρόλο που µοιάζει αντίστοιχη µε ε κείνη του σχεδιασµού ενός προϊόντος, έχει
µερικές θεµελιώδεις διαφορές. Αποτελεί αυθόρµητη διαδικασία που ξεκινά ως
αντανακλαστικό. Προκειµένου να είναι χρηστικό απαιτεί διαδοχικές επεµβάσεις µε
συνέπεια να απαιτεί µεγαλύτερο χρόνο για την βελτιστοποίησή του. Αφορά κυρίως
τον δηµιουργό του, χωρίς υποχρεωτικά να είναι λειτουργικό για µεγαλύτερο αριθµό
χρηστών, η χρήση των πρώτων υλών δεν είναι απαραίτητα η πλέον οι κονοµική και
δεν είναι εγγυηµένες η καλή λειτουργία και η διάρκεια ζωής του.
Σύγχρονες µορφές επιχειρηµατικής δραστηριότητας βασισµένες στις αρχές του DIY
σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προσέδωσαν νέες κατευθύνσεις
στον τοµέα του σχεδιασµού. Μοντέλα όπως το fabsie [9] και το fablab [10]
χρησιµοποιούν τη συµµετοχή του τελικού χρήστη στη διαδικασία παραγωγής ενός
προϊόντος ενώ ταυτόχρονα κοινότητες προγραµµατιστών αναπτύσσουν συνεργατικά
λογισµικό µε σκοπό την ελεύθερη διάθεση και χρήση του.
Η ικανότητα του σχεδιαστή να εξετάζει συνολικά ένα θέµα, να αφουγκράζεται και να
αφοµοιώνει νέες τάσεις και κατευθύνσεις τον καθιστούν σηµαντικό κρίκο στην
αλυσίδα της ανάπτυξης νέων αγαθών και υπηρεσιών που συµβάλουν στην εξέλιξη
της επιχειρηµατικότητας.
Case studies
Η χρήση του σχεδιασµού ω ς στρατηγικό εργαλείο σε µια επιχείρηση έχει θετικό
αντίκτυπο στην επιχειρηµατικότητα αλλά και απόδοση εταιριών και οργανισµών σε
περιόδους κρίσης. Σύµφωνα µε αναφορά «The Value of Design Factfinder Report»
του Design Counsil στη Μεγάλη Βρετανία εκτιµάται πως για κάθε 100 λίρες που
επενδύονται στον τοµέα του σχεδιασµού στα προϊόντα και υπηρεσίες µιας
επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών αυξάνεται κατά 223 λίρες, αφήνοντας καθαρά κέρδη
83 λιρών. Οι επιχειρήσεις που ενσωµατώννουν το design σε όλες τις εργασίες τους,
στατιστικά αυξάνουν το µερίδιό τους στην αγορά κατά 6.3%, χωρίς το ανταγωνιστικό
τους πλεονέκτηµα να επικεντρώνεται στην τιµή, κάτι που δηλώνει την
διαφοροποίηση σε θέµα ποιότητας του παρεχόµενου τελικού προϊόντος. Η
προστιθέµενη αξία του σχεδιασµού έχει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα µιας
επιχείρησης πέραν του κύκλου εργασιών. Η χρήση του σχεδιασµού στην εσωτερική
οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας αναφέρεται πως βελτιώνει το οργανωτικό
πλαίσιο αλλά και το εργασιακό περιβάλλον. Οι εταιρίες που χρησιµοποιούν το
σχεδιασµό στρατηγικά τείνουν να συµπεριλαµβάνουν σχεδιαστές σε όλα τα στάδια
εξέλιξης, να στελεχώνουν το δυναµικό τους στο επίπεδο του management και της
υλοποίησης, να χρησιµοποιούν συµβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιαστών και να
παρέχουν σχετική µε το design εκπαίδευση στο προσωπικό τους [11].
Χαρακτηριστικά, στην αεροπορική εταιρία Virgin Airlines, µε επένδυση µέσω του
ο
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design στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό των παρεχόµενων υπηρεσιών, από τον τρόπο
που φτάνει κανείς στο αεροδρόµιο µέχρι την έρευνα, ανάπτυξη και σχεδιασµό των
καθισµάτων του σαλονιού της business class, υπολογίζεται πως υπήρξε αύξηση των
εσόδων κατά 50 εκατοµµύρια λίρες το χρόνο µέσω πωλήσεων και αδειών χρήσης
κατοχυρωµένων πατεντών [12].
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η ελβετική ωρολογοποιία Swatch χτυπηµένη από
την οικονοµική κρίση και τον ανταγωνισµό από την Ασία βρέθηκε σε καθεστώς
πτώχευσης. Μέσα στα επόµενα χρόνια, ο Διευθύνων Σύµβουλος Nicolas Hayek
επενδύει στο σχεδιασµό. Η δηµιουργία ενός λεπτού ρολογιού, µε µηχανισµό που
χρησιµοποιεί σχεδόν 50% λιγότερα εξαρτήµατα και µε χαρακτηριστική σχεδιαστική
και οπτική ταυτότητα, οδήγησε ως το 2007 σε ακαθάριστες πωλήσεις της τάξης των
£3.000.000 [13].
Η στρατηγική επιλογή της χρήσης του σχεδιασµού ως στοιχείου διαφοροποίησης των
προϊόντων της Apple σε σχέση µε τον ανταγωνισµό, ξεκίνησε το 1982 µε την
σχεδιαστική προσέγγιση του Harmut Esslinger [14].
Η επιµονή του ιδρυτή της εταιρίας Steve Jobs στην χρήση του σχεδιασµού όχι µόνο
για την δηµιουργία του καλύτερα σχεδιασµένου υπολογιστή, αλλά των καλύτερων
σχεδιασµένων προϊόντων, απέδωσε σε βάθος χρόνου ανάπτυξη του κύκλου εργασιών
από $7.1 δις το 1997 σε $65.2 δις το 2010 [15]. Παράλληλα, ο σχεδιασµός υπηρεσιών
και νέων προϊόντων που λειτουργούν συνδυαστικά µεταξύ τους, όπως είναι τα iTunes
και App Store, µεταµόρφωσαν τον τρόπο διακίνησης, αγοράς και κατανάλωσης
µουσικής, παιχνιδιών και εφαρµογών, κάνοντας την τεχνολογία πιο φιλική και
προσβάσιµη σε ευρύτερο κοινό [16].
Στον ιατρικό τοµέα, βασισµένη σε στοιχεία από τη µελέτη του Koch [17] ο όµιλος
General Electric δηµιούργησε την σειρά µαγνητικών τοµογράφων GE Adventure
Series™ για παιδιά µε στόχο τη µείωση χορήγησης αναισθητικού κατά τη διάρκεια
της εξέτασης. Για το σκοπό αυτό, στη χρήση του µηχανήµατος ενσωµατώθηκε η
δηµιουργία της εµπειρίας ενός συµµετοχικού παραµυθιού. Τα γραφικά και ο
περιβάλλον χώρος δηµιουργούν το σκηνικό για το παραµύθι, ενώ κατά τη διάρκεια
της εξέτασης, η επικοινωνία µε το εξεταζόµενο παιδί γίνεται µε όρους και ρόλους της
ιστορίας. Η σχεδιαστική αυτή παρέµβαση συνέβαλε στη µείωση της χορήγησης
αναισθητικού στα παιδιά, ενώ ταυτόχρονα για την εταιρία σήµανε τη δηµιουργία ενός
νέου εξειδικευµένου προϊόντος για ένα πολύ συγκεκριµένο κοινό [18].
Η εταιρία D.light δραστηριοποιείται στον σχεδιασµό και την παραγωγή φωτιστικών
που χρησιµοποιούνται σε σ ηµεία όπου δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτρισµού. Έχοντας
αναπτύξει δίκτυο συνεργασιών µε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, για κάθε αγορά
προϊόντος στις Ηνωµένες Πολιτείες προσφέρεται ένα αντίστοιχο προϊόν σε κατοίκους
αναπτυσσόµενων χωρών σε περιοχές χωρίς ηλεκτροδότηση. Σύµφωνα µε στοιχεία
πωλήσεων και δεδοµένα από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, τα φωτιστικά αυτά
προϊόντα έχουν επηρεάσει τις ζωές 13.5 εκατοµµυρίων ανθρώπων και έχουν παράγει
πάνω από 10 εκατοµµύρια kWh ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Αναφέρεται
επίσης πως οι χρήστες των εν λόγω προϊόντων στον αναπτυσσόµενο κόσµο
παρουσιάζουν βελτίωση της υγείας και ασφάλειάς τους, καλύτερη σχολική απόδοση,
µικρότερη καταπόνηση στην όραση και έχουν δυνατότητα αύξησης του εισοδήµατός
τους. Παράλληλα, σηµαντική είναι η προσφορά φωτισµού σ ε ιατρικές κλινικές και
σχολεία [19].
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Στην Ελλάδα, η εταιρία οικολογικών προϊόντων ύπνου Cocomat εφαρµόζει αρχές
αειφόρου σχεδιασµού στα προϊόντα της που επεκτείνονται και στο ήθος της εταιρίας.
Με πρωταρχικό στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε έδρα την Ελλάδα έχει
προσελκύσει παγκόσµιο αγοραστικό ενδιαφέρον. Μέρος της παραγωγής παραµένει
στην Ελλάδα και πρόσφατα εγκαινιάστηκαν δύο νέα καταστήµατα στις ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές σχεδιαστικά αγορές του Μιλάνου και το Βερολίνου [20][21].
Το Τaxibeat είναι µια υπηρεσία που σχεδιάστηκε για να συνδέει την προσφορά και τη
ζήτηση σε ταξί σε πραγµατικό χρόνο. Μέσω διαδικτύου και εφαρµογών τηλεφώνου,
προσφέρεται δωρεάν στον χρήστη της υπηρεσίας, του δίνει τη δυνατότητα να
επιλέξει οδηγό και όχηµα βασισµένος σε αξιολόγηση προηγούµενων επιβατών. Η
καινοτόµα υπηρεσία εκτός από την Ελλάδα διατίθεται σε 5 χώρες και 6 πόλεις
παγκοσµίως, µε προοπτική περαιτέρω επέκτασης.
Μέχρι στιγµής έχει επενδυθεί περισσότερο από 1 εκατοµµύρια ευρώ στη µητρική και
στις περιφερειακές εταιρίες ενώ έχει βραβευθεί επανειληµµένα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό στον τοµέα των νεοφυών επιχειρήσεων.
Η εµπειρία της χρήσης της υπηρεσίας είναι µελετηµένη ολιστικά, από την εύχρηστη
λειτουργία της, την πλοήγηση ως και τα γραφικά, αποτελώντας ένα πολύ καλό
παράδειγµα εφαρµογής της µεθοδολογίας του Design Thinking [22][23].
Τέλος, η εταιρία φυσικών προϊόντων Κορρές, ενεργή από το 1996 ξεκινώντας από
ένα φαρµακείο οµοιοπαθητικής, έχει φτάσει τα 4700 σηµεία διανοµής παγκοσµίως σε
30 χώρες. Ε κτός των καινοτόµων προϊόντων, η εταιρία χρησιµοποιεί συστηµατικά
τον σχεδιασµό ως εργαλείο προώθησης εκτός των σηµείων πώλησης. Οι πολλαπλές
βραβεύσεις της εταιρίας έως σήµερα αφορούν όχι µόνο την επιχειρηµατικότητα και
τα προϊόντων αλλά και τον σχεδιασµό των συσκευασιών, καταστηµάτων και
εταιρικής ταυτότητας. Σύµφωνα µε την τελευταία οικονοµική έκθεση «Το 2012,
παρά τα υψηλά επίπεδα ύφεσης της Ελληνικής Οικονοµίας , ο Όµιλος Κορρές πέτυχε
αύξηση στο µικτό περιθώριο κέρδους του και στα αναπροσαρµοσµένα λειτουργικά
κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων» [24].
Donation Box: Οι papairlines σχεδιάζουν για τους 3 137
Το 3 137 artist – run space [25], είναι µια αυτοχρηµατοδοτούµενη και
αυτοδιαχειριζόµενη πρωτοβουλία που παρουσιάζει εκθέσεις, εργαστήρια και άλλα
καλλιτεχνικά δρώµενα. Η περιορισµένη χρηµατοδότηση στον τοµέα των τεχνών ωθεί
οργανισµούς όπως το 3 137 στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης.
Οι δωρεές από τους επισκέπτες του χώρου αποτελούν την κύρια µέθοδο
χρηµατοδότησης για την ανεξάρτητη αυτή πρωτοβουλία. Η δύσκολη σηµερινή
οικονοµική κατάσταση, η ελλιπής ενηµέρωση του κοινού για το
αυτοχρηµατοδοτούµενο σχήµα και η ενοχική αντίληψη σχετικά µε τις δωρεές
οδήγησαν το 3 137 artist –run space στην αναζήτηση µιας ολοκληρωµένης
σχεδιαστικής πρότασης για ένα «κουτί δωρεών» από τις papairlines.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ενηµέρωση των επισκεπτών για το
αυτοχρηµατοδοτούµενο εγχείρηµα, η απενοχοποίηση της εµπειρίας και η
ευαισθητοποίηση στη σηµασία της δωρεάς στον καλλιτεχνικό χώρο µε στόχο την
αύξηση των συνεισφορών.
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Για το αρχικό στάδιο της µελέτης οι papairlines παρουσίασαν τρεις προτάσεις που
προσεγγίζουν διαφορετικά τα παραπάνω ζητούµενα και µπορούν να υλοποιηθούν µε
το χαµηλότερο δυνατό κόστος παραγωγής.
Πρόταση Α: Φασούλι το Φασούλι

Εικόνα 4 - Πρόταση Α: Φασούλι το Φασούλι

Η πρόταση «Φασούλι το Φασούλι» (Εικόνα 4) είναι µια απλή κατασκευή που
χρησιµοποιεί τη µεταβολή της φόρµας του αντικειµένου για να οπτικοποιήσει τη
διαδικασία και την εξέλιξη της συγκέντρωσης δωρεών. Η απλότητα της διάδρασης
και η σχεδόν παιδική διάθεσης που εκπέµπει, συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας πιο
προσιτής και άµεσης εµπειρίας. Η πρόταση αυτή είναι η οικονοµικότερη από τις τρεις
που παρουσιάστηκαν.
Πρόταση B: Piggy Bank

Εικόνα 5 - Πρόταση Β: Piggy Bank

ο

7 Διεπιστηµονικό Διαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του ΕΜΠ, Η Oλοκληρωµένη Aνάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της
Πολυδιάστατης Κρίσης, Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές
12-15 Σεπτεµβρίου 2013, Μέτσοβο, GR

Βασισµένο στην αρχετυπική µορφή του κουµπαρά (Εικόνα 5), η πρόταση αυτή
επικεντρώνεται στην επικοινωνία της διαφάνεια του σκοπού και χρήσης των
αποταµιευµένων δωρεών, δίνοντας στον δωρητή την δυνατότητα να επιλέξει τον
συγκεκριµένο τοµέα που θα συνεισφέρει.
Πρόταση Γ: Σφραγί-Ζειν

Εικόνα 6 - Πρόταση Γ: Σφραγί-ζειν

Η πρόταση Σφραγί-Ζειν (Εικόνα 6) εστιάζει στην εµπειρία της δωρεάς µέσω της
επιβράβευσης. Αποτελεί µια διαδραστική διαδικασία στο τέλος της οποίας ο δωρητής
λαµβάνει ένα προσωπικό ευχαριστήριο µήνυµα ως ενθύµιο, γεγονός που κάνει την
εµπειρία της δωρεάς πιο αξιοσηµείωτη.
Όλες οι παραπάνω λύσεις έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους την προσπάθεια
απενοχοποίησης της εµπειρίας της δωρεάς, την συµµετοχή ενός ευρύτερου κοινού και
την ανεπιτήδευτη προσέγγιση ενός ευαίσθητου θέµατος. Η αµεσότητα και η
διαδραστική φύση των προτεινόµενων κατασκευών αναµένεται να τονώσει τo
ενδιαφέρον των ενεργά εµπλεκόµενων δωρητών και να λειτουργήσει ως έναυσµα για
την προβολή της αξίας των δωρεών στο δηµιουργικό τοµέα.
Συµπεράσµατα
Η δηµιουργική σκέψη, χρησιµοποιείται στον σχεδιασµό ως κοµµάτι µιας δοµηµένης
µεθοδολογίας στην αναζήτηση νέων λύσεων και πρωτοποριακών ιδεών.
Σε χώρες όπου ο σχεδιασµός αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της στρατηγικής
ανάπτυξης µιας εταιρίας, έχουν αναπτυχθεί πανεπιστηµιακά τµήµατα και σεµινάρια
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µε έ µφαση στο innovation management καθώς και τµήµατα που προσφέρουν
επιχειρηµατικές δεξιότητες σε ‘δηµιουργικούς’ επαγγελµατίες.
Αποδεδειγµένα, η επένδυση στο σχεδιασµό αποδίδει οικονοµικά οφέλη σε βάθος
χρόνου που προκύπτουν από την ποιοτική ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος
(αισθητική, λειτουργικότητα, οικονοµία, απόδοση). Ως στοιχείο διαφοροποίησης, ο
σχεδιασµός µπορεί να συνεισφέρει στην δηµιουργία νέων αγορών, δίνοντας έµφαση
στην ποιοτική υπεροχή των προϊόντων παρά στο ανταγωνιστικό χαµηλό κόστος τους.
Ξεκινώντας από την παρατήρηση και εντοπισµό ενός προβλήµατος, την ανάλυση των
παραµέτρων του και την ολιστική προσέγγιση στην επίλυσή του, ο σ χεδιασµός
λαµβάνει υπ’όψιν του τις οικονοµικές, αισθητικές, ψυχολογικές, εργονοµικές,
οικολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις µιας προτεινόµενης λύσης. Με σκοπό την
παροχή της βέλτιστης ευαισθητοποιηµένης λύσης, αναζήτα συνεργασίες
συµπεριλαµβάνοντας ειδικούς άλλων επιστηµονικών τοµέων. Τα παραδείγµατα που
παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν στην πράξη το εύρος συνεισφοράς του σχεδιασµού,
καθιστώντας τον εργαλείο για την ανάπτυξη πολυδιάστατων λύσεων.
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Multidimensional crisis – multidimensional responses: creative
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Abstract
Recently, innovation has been almost synonymous to the evolution of new
technologies. Ηowever, in the last three decades the creative sector has been
increasingly contributing to the development of new products, services and systems.
It is not a coincidence that in times of recession the “creative” professions have to
present not only particular resistance, but also an increase in business activity.
Creative thinking is not exclusively a designer’s skill, but an inherent human
characteristic, which could be reflected through the advances of the so called DIY
trend, as portrayed through papairlines’ project “DIY | Who’s the designer?”.
The designer, using creativity as a stepping-stone, employs structured methodologies
in order to translate observations and insights into new opportunities for business
development.
A series of examples illustrate how design can contribute strategically into the
systematic development of a business, providing holistic innovative solutions.
Papairlines present the initial stages of their research project for the design and
development of a proposal regarding donations to 3 137 artist – run space. Through
this proposal, papairlines aim to raise awareness and provide a guilt-free donation
experience as well as contribute to the increase of the collective’s revenue.
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