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Nowy Folk Design
Organizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Miejscowość:
Poznań
Województwo:
wielkopolskie
Okres realizacji od - do:
08.04.2009
04.10.2009
Zasięg:
krajowy
Cel projektu:
Celem projektu jest rozwijanie umiejętności czerpania z tradycji i jej transformacja w nowoczesny
folk design w oparciu o najnowsze światowe trendy i technologie. Jest to próba reaktywowania
tradycyjnych rzemiosł i ocalenia ich przed zapomnieniem. Celem jest równieŜ wykreowanie
współpracy pomiędzy rzemieślnikami a projektantami, w efekcie czego powstaną prototypy
uŜytkowych produktów.
Opis działań:
Pierwszym etapem projektu jest rekrutacja projektantów oraz rzemieślników do udziału w
trzydniowych warsztatach w dniach 3-6 czerwca 2009 roku. Podczas warsztatów odbędzie się
wykład etnologa o tradycjach polskiej sztuki ludowej, rzemiosł ludowych i rękodzieła oraz prelekcja
na temat najnowszych trendów we wzornictwie wygłoszona przez światowej rangi trend forecastera
z Holandii. Na zakończenie warsztatów ogłoszony zostanie konkurs na najlepszy projekt, którego
wyniki i prezentację zwycięskich prototypów będzie moŜna oglądać na przełomie września i
października 2009 roku w trakcie Światowych Dni Innowacji.
Produkt(y) projektu (rezultaty):
podniesienie kwalifikacji projektantów, a tym samym docelowo przedsiębiorców w zakresie
tradycyjnych technik, co zwiększy konkurencyjność projektowanych produktów;
nowocześnie zaprojektowane produkty zainspirowane lokalną tradycją;
zorganizowanie wystawy w trakcie Światowych Dni Innowacji;
wdroŜenie nowych produktów powstałych w oparciu o zdobyte podczas warsztatów
umiejętności.
Na czym polega kreatywność i innowacyjność projektu?:
transfer wiedzy i technologii z tradycyjnych rzemiosł do nowoczesnego designu;
czerpanie doświadczeń z lokalnej tradycji i jej przekazywanie na międzynarodowym forum;
oŜywienie ginących zawodów w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku;
budowa innowacyjnej gospodarki w Wielkopolsce.
Kierownik/Koordynator (imię, nazwisko, stanowisko, w organizacji,
instytucji):
Jakub Jackowski, Kierownik Oddziału Wzmacniania Konkurencyjności, Departament Gospodarki,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Adres pocztowy:
ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań
Telefon:
061 65 80 713
Email:
jakub.jackowski@umww.pl
Strona www:
http://www.umww.pl
http://www.pro-design.com.pl/nowyfolk

Gospodarka, biznes

Informacje

Aktualności

Dokumenty

Ambasador Roku

Patronat ERKI

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Kalendarium wydarzeń

Patronat medialny

Partnerzy

Materiały prasowe

Kontakt

© Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul.Mokotowska 43, 00-551 Warszawa e-mail: innowacje@frse.org.pl

2009-05-27 12:01

