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Nowy Folk Design
W dniach 3 - 6 czerwca w Poznaniu odbędą się warsztaty Nowy Folk Design , podczas których projektanci uczą się od
rzemieślników ginących zawodów.
Nowy Folk Design to kilkuetapowy, cykliczny projekt, którego celem jest budowanie toŜsamości polskiego designu w oparciu o
tradycyjne rzemiosło i sztukę ludową poprzez edukację oraz transfer wiedzy od przedstawicieli ginących zawodów do młodych
projektantów. SłuŜą temu warsztaty dla projektantów rozwijające umiejętność czerpania z tradycji i transformacji jej w
nowoczesny folk design w oparciu o najnowsze światowe trendy. Z drugiej strony to próba reaktywowania tradycji i ocalenia jej
przed zapomnieniem. W trakcie warsztatów odbędą się dwa pogłębione wykłady: pierwszy o tradycjach polskiej sztuki ludowej
przedstawi etnolog, dr Anna Weronika Brzezińska, drugi o inspiracjach folkiem w designie wygłosi światowej sławy trend setter, Li
Edelkoort. Obszar tematyczny warsztatów obejmie hafciarstwo, koronkarstwo, plecionkarstwo, zabawkarstwo, wycinkarstwo. Na
zakończenie warsztatów ogłoszony zostanie konkurs, którego wyniki, prezentację zwycięskich projektów, i wystawę prototypów
zobaczymy w październiku b.r. podczas Światowych Dni Innowacji w Poznaniu. Efektem będą wdroŜenia nowych produktów
powstałych w oparciu o zdobyte podczas warsztatów umiejętności.
Program:
03.06.2009 i 05.06.2009 – Wykłady otwarte
-3 czerwca – odbędzie się pogłębiony wykład etnologa o tradycjach polskiej sztuki ludowej, rzemiosł ludowych i rękodzieła dr
Anny Weroniki Brzezińskiej.
-5 czerwca - Wyjątkowym wydarzeniem będzie wykład o najnowszych trendach we wzornictwie - Folk w designie - który wygłosi
Li Edelkoort.
03-06.06.2009 – Warsztaty
W Starej Drukarni w Poznaniu odbędą się warsztaty w których udział weźmie 30 projektantów i 6 rzemieślników reprezentujących
hafciarstwo, koronkarstwo, plecionkarstwo, zabawkarstwo, wycinkarstwo. Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności młodych
projektantów czerpania z bogatej tradycji ludowej i transformacji jej w nowoczesny folk design.
06.06-27.09.2009 - Konkurs
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie nowoczesnych przedmiotów funkcjonalnych zainspirowanych polskim folklorem.
Ponad 2-miesięczny konkurs obejmuje etap projektowania, prototypowania, wyboru najlepszych projektów na wystawę i do
wdroŜeń. Honorową Przewodniczącą Jury jest Li Edelkoort.
28.09-02.10.2009 – Wystawa
28 września – w czasie Światowych Dni Innowacji w Poznaniu – zostaną ogłoszone wyniki konkursu, a zwycięskie projekty –
prototypy zostaną pokazane na wystawie.
2009/2010 - WdroŜenia
Najlepsze projekty mają szansę na wdroŜenie do produkcji w 2009 i 2010 roku.
Czas i miejsce: 3-6 czerwca, Stara Drukarnia w Poznaniu. Więcej informacji: zobacz.
Autor www.nowyfolk.pl
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