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Miasto designu

Stolica Wielkopolski aspiruje do miana centrum polskiego
nowoczesnego wzornictwa.
spieranie rozwoju
branży designerskiej
w regionie jest jed
nym z elementów realizowanej
przez władze województwa
strategu budowy innowacyjnej
Wielkopolski. Dlatego samo
rząd inspiruje działania, które
mogą w niedalekiej już przy
szłości dać Poznaniowi miano
stolicy polskiego designu.
Jednym z etapów na tej dro
dze były dwa wydarzenia, któ
re odbywały się w dniach 3-6
czerwca w Poznaniu.
Urząd Marszałkowski zaan
gażował się w projekt „NOWY
FOLK DESIGN", którego ce
lem jest budowanie tożsamo
ści polskiego designu w opar
ciu o tradycyjne rzemiosło
i sztukę ludową, poprzez edu
kację oraz transfer wiedzy od
przedstawicieli ginących zawo
dów do młodych projektantów.
- Chodzi o to, by zachować
ginące zawody, ajednocześnie
nadać im nowoczesną formułę,
która będzie atrakcyjna na współ
czesnym rynku - tłumaczy wi
cemarszałek Leszek Wojtasiak.
Dlatego w Starej Drukarni
odbyły się warsztaty dla mło
dych adeptów designu. Mogli
się oni zapoznać z tym, co ma
ją do przekazania przedstawi
ciele takich rzemiosł tradycyj
nych, jak: zabawkarstwo, rzeź
biarstwo, hafciarstwo, koron
karstwo, plecionkarstwo, wycinkarstwo i zdobnictwo. Go
ściem specjalnym warsztatów
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Podczas warsztatów w Starej Drukarni młodzi adepci designu podpatrywali ludowych
mistrzów tworzących tradycyjne rzemiosło artystyczne.
była Li Edelkoort, jedna z naj
bardziej wpływowych osób
w świecie mody.
Kolejnym etapem projektu
jest konkurs na projektowanie
i prototypowanie, a prace zwy
cięzców zostaną zaprezentowane we wrześniu podczas po
znańskich Światowych Dni In
nowacji.
Urząd Marszałkowski
uczestniczył także w odbywa
jącym się równolegle, a zorga
nizowanym przez Międzyna
rodowe Targi Poznańskie, pro
jekcie „arena DESIGN 2009".

Celem imprezy było stworze
nie platformy spotkań przed
stawicieli środowiska biznesu,
designu oraz wszystkich zain
teresowanych tematyką wzor
nictwa przemysłowego w Pol
sce i na świecie.
Bardzo prawdopodobne,
że prowadzone podczas obu
imprez rozmowy przyniosą
kolejne wymierne korzyści.
Wyższa Szkoła Nauk Humani
stycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu przymierza się do
stworzenia „szkoły designu",
poprzez wprowadzenie spe

cjalnego kierunku studiów.
O możliwościach wsparcia fi
nansowego tej inicjatywy roz
mawiano z goszczącą w Pozna
niu minister nauki. Z kolei wła
dze Poznania być może zdecy
dują się na prowadzenie szko
ły, która kształciłaby na pozio
mie zawodowym nowoczes
nych specjalistów w... ginących
zawodach artystyczno-rzemieślniczych. Coraz bliższe finalizacji jest również Wielko
polskie Centrum Designu, któ
rego sercem ma być właśnie
Stara Drukarnia.
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