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Mikor beszélhetünk narratív ékszerről? Mitől számít egy
ékszer narratívnak? Milyen tényezők befolyásolják a narratíva
jellegét?
A válaszom az, hogy az ékszer eszköz. Az alkotón keresztül,
a viselő segítségével és a befogadó vagy értelmező közeggel
együtt válik releváns értékhordozó eszközzé. Az ékszer
legfőbb funkciója a kommunikáció, így a narratívát az ékszer
jelenség szereplői alakítják. (Alkotó – Néző – Viselő)
A narratív ékszerek csoportja szerves része az ékszereknek.
Minden tárgy önmagában lehet narratív, így ezen csoportot
nem csak a tárgyba tárolt tényezők tesznek kitüntetetté.
A tervezési folyamat szerves része az üzenet amelyet
a tárgyak közvetítenek, de narratív ékszerről csak akkor
beszélhetünk, ha szereplői felvonulnak, és aktívan részt
vesznek az ékszer életében, együtt egy új eseményt hoznak
létre. Szimbólumok, és jelrendszerek akkor bonthatók ki, ha
elindul a kommunikáció és ’életre kel’ a tárgy.
Hol talákozik a narratív ékszer az értelmező közegével?
Milyen tényezők alakítják az eredeti narratívát? Mikor és
hogyan módosul az eredeti narratíva? Milyen irányok felé
mutat az ékszer ma? Hol vannak a határai?

Kutatásom során különböző tervezési módszertanokat
kutatok fel, amelyek segítenek a saját folyamataim
megértésében, valamint oktatásban is hasznosítható
példákkal látnak el.
Hipotézisem, hogy a narratív művészeti ékszer kutatása és
feltérképezése új utakat nyithat a tervezésben, általa jobban
megérthetők a létrejövő tárgyak. Az alkotókkal készített
interjúk egészítik ki a dolgozatot.
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