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Nowy Folk Design w Poznaniu

Na ogół narzekamy, Ŝe Polskę promuje się przez przaśne skojarzenia: z bocianami, chatami
krytymi strzechą i ogólnie - z ludowszczyzną. Ale i do folkloru moŜna podejść niesztampowo,
czego dowodem impreza, która 3. czerwca rozpocznie się w Poznaniu.

"Nowy Folk Design" to wieloetapowy projekt zakładający edukację, warsztaty dla projektantów,
konkurs oraz wystawę produktów. NajwaŜniejszym wydarzeniem będą warsztaty tradycyjnych
rzemiosł prowadzone przez artystów ludowych skierowane do projektantów,
absolwentów i studentów szkół artystycznych z kierunków związanych
z designem, które odbędą się w dniach od 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 jako czynniki trendotwórcze). Li, która wygłosi wykład,
została uznana przez magazyn Time za jedną z 25 najbardziej wpływowych osób w świecie mody.
Wiedzę o twórczości ludowej w Polsce pomoŜe usystematyzować
pogłębiony wykład "Tradycje polskiej sztuki ludowej, rzemiosł
ludowych i rękodzieła", który poprowadzi etnolog dr Anna W.
Brzezińska - doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii,
instruktor rękodzieła artystycznego (3 czerwca godz. 11.30).
W czasie trwania warsztatów w Starej Drukarni prezentowana będzie
wystawa fotografii Piotra Sikory i Piotra Bondarczyka "Granice"
pokazująca polską sztukę ludową w kontekście światowych
etnicznych trendów i wielokulturowości (na zdjęciach).
Oba wykłady, wystawa, warsztaty z twórcami ludowymi (oglądanie
przebiegu prac) będą otwarte dla publiczności.
Podczas warsztatów ogłoszony zostanie konkurs dla projektantów,
którego celem jest zaprojektowanie pamiątek z Polski - nowoczesnych przedmiotów
funkcjonalnych zainspirowanych polskim folklorem, które w relacjach
międzynarodowych będą pełniły role prezentów.
Ponad 2-miesięczny konkurs obejmuje etap projektowania,
prototypowania, wyboru najlepszych projektów na wystawę i do
wdroŜeń. Honorową przewodniczącą jury jest Li Edelkoort. Wyniki prac
projektantów obejrzymy na wystawie, która będzie miała miejsce 28
września podczas Światowych Dni Innowacji w Poznaniu, których
organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. Najlepsze projekty mają szansę na wdroŜenie
w 2009/2010r.
Projekt "Nowy Folk Design" jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorem
koncepcji tego wydarzenia jest Pro Design, a organizatorem projektu Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego.
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