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Wszystko o designie

Fragment wystawy „Granice". Na zdjęciu Natsuko z Japonii w stroju lubelskim

Międzynarodowymi Targami Poznań
skimi i przedstawicielami lokalnego
biznesu, jest kompleksowe wsparcie
dla rozwoju designu w Wielkopolsce
- piszą organizatorzy centrum i wła
ściciele Starej Drukarni - firma Pro
Przez najbliższe cztery dni Poznań Design.
będzie żył designem. Przede wszyst
Po części Stara Drukarnia spełnia
kim za sprawą targów, ale także dzię już swoją nową rolę. Od kilku miesię
ki imprezom towarzyszącym: wykła cy odbywają się tam imprezypromudom, warsztatom oraz wystawom jące dobre wzornictwo, a w czasie Are
promującym dobre wzornictwo. Po na Design swoją premierę w tym miej
za tym w bogatym programie targów scu będzie miał unikatowy projekt „No
znajdziemy spotkania z wybitnymi wy Folk Design". Gościem specjalnym
projektantami, panele dyskusyjne imprezy będzie Li Edelkoort - świato
z udziałem znakomitych gości, wy wej sławy specjalistkaodnowych tren
stawy dorobku uczelni artystycznych dów we wzornictwie - która wygłosi
i technicznych, prezentacje multime specjalny wykład dla poznańskiej pu
dialne oraz turnieje dlapubliczności. bliczności (piątek, godz. 16).
Arena Design -jak podkreślają
W ramach „NFD" szczególnie in
organizatorzy- to szansa na przycią teresująco zapowiada się również wy
gnięcie do miasta wybitnych projek stawa fotografii Piotra Sikory i Piotra
tantów, studentów szkól artystycz Bondarczyka „Granice", pokazująca
nych zainteresowanych tą tematy polską sztukę ludową w kontekście
ką, ale także biznesmenów, gotowych wielokul tu rowości współczesnego
inwestować w dobre wzornictwo.
świata. - Idea, która przyczyniła się do
Kilkanaście miesięcy temu poja powstania prezentowanych przez nas
wił się po mysi, by stworzyć wPozna- prac, zrodziła się w czasie dyskusji nad
niu Wielkopolskie Centrum Desi- zmianamijakie zachodzą w ostatnich
gnu. Dziś już wiadomo, że takie cen latach wPolsce. Zmienia się obraz na
trum powstanie w zabytkowym bu szego społeczeństwa, przez lata zam
dynku Starej Drukarni przy rondzie kniętego w komunistycznym bloku.
Kaponiera. Znajdzie się tam miejsce Niemalże jednorodny naród, z niewiel
m.in. na część technologiczną, czyli kimi grupami mniejszościowymi, do
swoiste centrum doświadczalne, świadcza obecnie przełomowego
gdzie realizowane będą pomysły pro otwarcia na świat. Napływają i coraz
jektantów, a także na sale wykłado liczniej napływać będą do naszego kra
we i pomieszczenia, gdzie będą się ju grupy etniczne z całego świata. Da
odbywać szkolenia, warsztaty i wy je nam to niezwykłą możliwość pozna
stawy. -Misją centrum,tworzonego nia, przyswojenia i przetworzenia no
wspólnie z Akademią Sztuk Pięk wych wartości, dotąd odległych naszej
nych, Uniwersytetem Przyrodni kulturze - piszą artyści o swoim pro
czym, Politechniką Poznańską oraz jekcie. Wystawę będzie można oglą
Urzędem Marszałkowskim Woje dać od dziś do soboty wgodz. 10-18.
wództwa Wielkopolskiego, Urzędem Targi i Nowy Folk Design również za
Miasta Poznania, Stowarzyszeniem kończą się w sobotę. O
Projektantów Form Przemysłowych,
•• Poznań chce zostać jednym z waż
niejszych europejskich centrów designu. Dużym krokiem w tym kierun
ku są rozpoczynające się dzisiaj, pier
wsze w Polsce, targi wzornictwa Are
na Design.
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