IZSTRĀDĀJUMA IDEJA, MĒRĶIS UN
MĒRĶAUDITORIJA.
SPĪDOLA ir no dabīgiem materiāliem
darināta suvenīrlelle – miniatūra „latviešu
jaunava”, kas pārstāv mūsu valsti vai
kādu Latvijas novadu vai pilsētu. Lelles
mērķauditorija ir ārvalstu un Latvijas
tūristi, uzņēmumi, pašvaldību un valsts
pārstāvji ārzemēs. Lelle nav izjaucama un
ģērbjama, tā kalpo vienīgi kā suvenīrs un
interjera elements.
IZSTRĀDĀJUMA PRIEKŠROCĪBAS UN ATŠĶIRĪGĀS ĪPAŠĪBAS NO ANALOGIEM.
Lelle SPĪDOLA izceļas ar samērīgām proporcijām, plašai mērķauditorijai saprotamo un simpātisko seju, prasmīgo roku darbu,
kas tajā ielikts un atbilstību konkrētam Latvijas etnogrāfiskajam novadam. Tās koptēls atbilst plaši pieņemtajam stereotipam
par latviešu meiteni, tādēļ lelle ir jau izpelnījusies mērķauditorijas ievērību Rīgas suvenīru veikalos un amatnieku tirgos. Kā
neliela izmēra klasiskai suvenīrlellei SPĪDOLAI tirgū nav analogu, jo lelles detaļas un apģērbs ir rūpīgi nostrādāti un saskaņoti,
pasniedzot minimālo un pietiekamo, lai vienkāršotais tautas tērps būtu nepārprotami saistīts ar konkrētu vietu, kā arī atbilstu
pārējiem izmantotajiem materiāliem, mazumtirdzniecības cenai un pasūtītāja vēlmēm un vajadzībām.
IZMANTOTIE MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS.
Lelles galva, rokas un pamatne-statīvs ir ar rokām virpoti no bērza
koka. Seja ir apgleznota ar roku un mati veidoti no „Limbažu tīnes”
vienkārtīgās vilnas dzijas, pielīmēti celiņa vietā un piestiprināti
cauršaujot galvu urbumā. Ķermenis šūts no linu auduma un pildīts
ar vilnas kārsumu, roku novietojumam un plastiskumam no plaukstas līdz plaukstai ieliekot 0.5 mm vara stiepli. Lelles brunči šūti no
lina vai kāda konkrēta Latvijas novada brunču auduma un papildināti
ar pieskanīgas krāsas linu auduma vai vadmalas ņieburu. Vainadziņš
darināts no vilnas dzijas – sapīts un izšūts mezglu dūrienā. Lelles kreklu
rotā no dzintara krellītes veidota dzintara „sakta”.
IESAIŅOJUMS
SPĪDOLA ir iesaiņota caurspīdīga PET kastē, izmantojot bieza kartona pamatni.
Kastes aizmugurē ir uzlīme ar lelles aprakstu trijās valodās. Vispārīgā gadījumā
katrai lellei tiek norādīts kārtas numurs, autores paraksts un vieta Latvijas
kartē, no kurienes tautas tērps nācis. Iesaiņojums un noformējums sniedz
plašas variācijas mūsu valsts, kāda konkrēta novada, pilsētas vai uzņēmuma
reprezentācijai, prasmīgi un gaumīgi izmantojot pasūtītāja vizuālās identitātes
elementus.

