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Nasze sprawy: W Starej Drukarni rzemieślnicy z całej Polski
będą uczyć młodych ludzi zapomnianych zawodów

Zapomniane zawody - reaktywacja
Jak robić zabawki z drewna, haftować czy teŜ
wyplatać kosze z wikliny? JuŜ wkrótce w Poznaniu
odbędą się warsztaty Nowy Folk Design, na których
będzie moŜna m.in. nauczyć się zapomnianego
rzemiosła.
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Zapomniane zawody reaktywacja

Na początku czerwca w Poznaniu odbędzie się pierwsza
edycja warsztatów artystycznych Nowy Folk Design, których
celem jest połączenie nowoczesnego designu ze starodawnym
rzemiosłem.

- Na warsztaty z jednej strony zaprosimy rzemieślników,
którzy zajmują się upadającymi, czy teŜ zanikającymi w Polsce
rzemiosłami – mówi Piotr Voelkel z firmy Vox, która współfinansuje warsztaty Nowy Folk
Design. – Z drugiej strony do wzięcia udziału w projekcie chcemy zaprosić młodych
projektantów, którzy będą mogli nauczyć się od rzemieślników zanikających zawodów.

Autorem koncepcji tego wydarzenia jest Pro Design, a organizatorem projektu Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach warsztatów młodzi ludzie będą
mogli nauczyć się m.in. takich rzemiosł jak hafciarstwo, koronkarstwo, plecionkarstwo,
zabawkarstwo czy teŜ wycinankarstwo.
Wspólne warsztaty mają słuŜyć nie tylko zachowaniu zapomnianych rzemiosł. Po ich
zakończeniu zostanie ogłoszony specjalny konkurs na opracowanie artystycznych
upominków i pamiątek związanych z Poznaniem i Polską.
- Chcemy stworzyć wiele róŜnych upominków, które mają po pierwsze nowoczesne
wzornictwo, po drugie wywodzą się z folkloru, a po trzecie wykorzystują technikę jednego z
upadających rzemiosł. – dodaje Voelkel. - To mają być rzeczy, które będą mogły uŜywać
nasze władze w relacjach międzynarodowych jako prezenty. Będą mogły być teŜ one
sprzedawane w sklepikach na lotniskach i w muzeach jako pamiątki z Polski.
W warsztatach mogą wziąć udział studenci i absolwenci uczelni artystycznych, a takŜe juŜ
aktywni zawodowo projektanci. Chętni mogą się zgłaszać do 30 kwietnia wypełniając
specjalny formularz dostępny na stronach fundacji Pro Design, organizującej warsztaty.
Nowy Folk Design, odbędzie się od trzeciego do szóstego czerwca w budynku Starej
Drukarni w Poznaniu.
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