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Nowy Folk Design
Celem projektu jest rozwój i promocja nowoczesnego polskiego designu w oparciu o tradycję. Gościem
specjalnym imprezy będzie Li Edelkoort uznana przez magazyn "Time" za jedną z 25 najbardziej
wpływowych osób w świecie mody i we wnętrzarstwie.

Nowy Folk Design to wieloetapowy projekt zakładający edukację, warsztaty dla projektantów, konkurs
oraz wystawę produktów. Autorem koncepcji jest Pro Design, a organizatorem Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego. NajwaŜniejszym wydarzeniem będą warsztaty tradycyjnych rzemiosł
prowadzone przez artystów ludowych, które odbędą się 3-6 czerwca w Starej Drukarni w Poznaniu.
Gościem specjalnym imprezy będzie Li Edelkoort, światowej rangi trend forecaster (osoba, która
przepowiada trendy; śledzi zjawiska społeczne, ekonomiczne i polityczne, naukowe). Edelkoort uznana
została przez magazyn "Time" za jedną z 25 najbardziej wpływowych osób w świecie mody i we
wnętrzarstwie. Wiedzę o twórczości ludowej w Polsce pomoŜe usystematyzować pogłębiony wykład o
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wnętrzarstwie. Wiedzę o twórczości ludowej w Polsce pomoŜe usystematyzować pogłębiony wykład o
najlepszych tradycjach polskiej sztuki ludowej, który poprowadzi etnolog dr Anna W. Brzezińska - doktor
nauk humanistycznych w zakresie etnologii, instruktor rękodzieła artystycznego. Podczas warsztatów
ogłoszony zostanie konkurs (przewodnicząca jury - Li Edelkoort) na projekt nowoczesnych przedmiotów
funkcjonalnych zainspirowanych polskim folklorem. Prototypy najlepszych prac zostaną wdroŜone do
produkcji w 2009/2010 roku, a wyniki będzie moŜna obejrzeć 28 września podczas Światowych Dni
Innowacji w Poznaniu.
Informacje o projekcie: www.pro-design.com.pl/nowyfolk oraz http://www.umww.pl/
Pro Design - prowadzi działania promujące dizajn na róŜnych obszarach poprzez organizację szkoleń,
specjalistycznych warsztatów, wystaw, przygotowania badań rynku dla biznesu. Na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego opracowuje merytorycznie koncepcje konferencji.
Zaprasza ekspertów z zakresu design management z Europy i USA, wybitnych projektantów i praktyków.
Promuje młode talenty poprzez organizację konkursów dla projektantów, udziela pomocy we wdroŜeniach
nowych projektów. Wspiera takŜe lokalne działania artystyczne. Pro Design jest właścicielem budynku
zabytkowej drukarni w centrum Poznania, w którym ma powstać Wielkopolskie Centrum Designu.
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