
 

1 
 

 

Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
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19 Художници срещу Ковид-19 и как Федригони прокарва 
социално дистанцирано "единение” 

 
Произход на добрата практика: Fedrigoni Group, Обединено кралство  

Сектор: Дизайн и мода 

Вид бизнес: Малко и средно предприятие  

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията 

Fedrigoni Group е един от основните производители в света и европейски лидер в 
производството и продажбите на специални хартии за графична употреба и за етикетиране. 
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По-специално, тя е световен лидер в производството на самозалепващи се етикети за 
винарския сектор. От самото начало компанията работи със специални хартии заради 
тяхната ефективност и естетика. С течение на времето се специализира в производството 
на специални хартии за опаковане, графика, печат и изкуство, както и в преобразуването на 
хартия и други материали в самозалепващи се решения. 

Преди пандемията от Covid-19 групата Fedrigoni работи с клиенти, като ги съветва и насочва, 
за да разбере техните нужди, за да произвежда продукти по поръчка наред с 25 000 
артикула в каталога си. Компанията също така се опитва да разработва проекти, които им 
позволяват да обогатяват знанията си, помагат им да се развиват и да предлагат все по-
бързо решения по поръчка. 

Също така, преди пандемията, групата Fedrigoni подготвяше специални хартии за опаковки, 
графики и изкуство, както и хартии и 
филми, на листове или ролки за редица 
сектори, включително визуална 
комуникация и индивидуални решения. 
Една от основните ценности и цели на 
групата Fedrigoni е да вдъхновява 
марките, художниците и творческите 
таланти да използват нейните продукти, 
за да увеличат максимално своя 
артистичен потенциал и творчество. 

Нещо повече, преди пандемията от 
Covid-19 Например списанието Pulp 
Magazine, което е тримесечно списание 
за хората и хартията, служи като 
платформа за представяне на 
изключителни международни творби в 
областта на дизайна, рекламата, етикетите, опаковките и издателската дейност. 

По същия начин наградата Fedrigoni Top Award е сред основните международни награди, 
предназначени за графични дизайнери, печатари и марки, и отличава най-добрите 
приложения и творчески проекти, създадени с продукти Fedrigoni. 

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Според Fedrigoni планирането им е било прекъснато от неочакваната пандемия и 
блокадите в цяла Европа, които са принудили творците да се приберат по домовете си и са 
изчерпали мотивацията им, както и са намалили възможностите им да покажат 
творчеството си. Въпреки това по време на първото блокиране в Италия, въпреки 
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ситуацията, са наблюдавани актове на "алтруизъм", при които например отделни хора са 
излизали на балконите и улиците си, като същевременно са спазвали правилата за 
социално дистанциране. Това накара групата да изследва тази идея за "общност". 
Творческата индустрия беше една от най-засегнатите индустрии по време на пандемията.  

В резултат на това по време на пандемията Covid-19 Fedrigoni инициира иновативно 
действие/плакатен проект, наречен "19 артисти срещу Covid-19". Първоначално проектът 

стартира с цел набиране на средства за НЗС, 
както и с цел обединяване на творческата 
общност, предлагайки този проект като 
творчески отдушник. В проекта, както 
подсказва и името му, участваха 19 художници 
от цяла Европа, всеки от които изработи плакат, 
за да популяризира социалното дистанциране 
и мерките на Covid-19. След това плакатите 
бяха популяризирани чрез списанието Pulp на 
групата Fedrigoni в ограничен тираж от 75 копия 
за всеки дизайн . Темата на всеки плакат беше 
"създаване на плакат А1 на тема пандемия, 
интерпретиращ посланието "Остани си у дома" 
и насърчаващ социалното дистанциране". Чрез 

този проект Fedrigoni искаше също така да насърчи идеята за " социално дистанцирано 
"единение". Според Fedrigoni group " Въпреки че всеки плакат е уникален, те се обединяват, 
за да предадат диапазона от емоции, които хората продължават да изпитват почти една 
година след началото на пандемията. От самотата на самоизолацията, разочарованието от 
социалното дистанциране и борбата с ежедневните задължения, плакатите показват също 
така признателност към ключовите работници, положителен поглед към нашето бъдеще и 
надежда за преодоляване на тази криза."  

Условия за иновативност и успех  

За да може подобна добра практика да бъде успешно приложена/възпроизведена, 
трябва да има организация с огромен обхват като Fedrigoni. Групата обхваща 11 държави 
и издава списание Pulp, което също може да разпространява и популяризира подобни 
проекти в цяла Европа. 

Източници:  

• https://fedrigoni.com/en/ 
• https://www.creativeboom.com/inspiration/fedrigoni/ 

https://fedrigoni.com/en/
https://www.creativeboom.com/inspiration/fedrigoni/
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• https://creativesunite.eu/19-artists-versus-covid-19-and-how-fedrigoni-is-pushing-
socially-distanced-togetherness/ 

 

Въпроси за размисъл: 
1. Какви други инициативи могат да предприемат тези групи за насърчаване на 

художественото изразяване? 
2. Изкуството може ли да сплотява? 

 

Тази добра практика е подготвена от Center for Social Innovation (CSI). 
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