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Sztuka ludowa w polskim dizajnie
"Nowy Folk Design"

Czerwiec 2009

Open mike
Do
dyspozycji: 6
minut, mikrofon,
scena i
publiczność.
Ponadto
niemalŜe całkowita dowolność.

"Nowy Folk Design"
Brak FLASH'a
Warsztaty tradycyjnych rzemiosł, jak
zabawkarstwo, rzeźbiarstwo,
hafciarstwo, koronkarstwo,
plecionkarstwo, wycinkarstwo oraz
wykłady poświęcone trendom we
wzornictwie oraz tradycjom polskiej
sztuki ludowej to atrakcje czekające na
Was w ramach imprezy "Nowy Folk
Design", które odbędą się w dniach 3-6
czerwca w Starej Drukarni w Poznaniu.

Inwazja dźwięku
Wystawa,
prezentująca
współzaleŜności
między
sztukami
wizualnymi a
muzyką
"Król Roger" w Opera Bastille
Młodzi i film
Bitwy komiksowe
Wisłostrada 2009
"Z drugiej ręki" - po angielsku
Więcej...

Autorem koncepcji projektu jest Pro Design, a
organizatorem Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego.
NajwaŜniejszym wydarzeniem będą warsztaty
tradycyjnych rzemiosł prowadzone przez
artystów ludowych, skierowane do
projektantów, absolwentów i studentów szkół artystycznych. Gościem specjalnym będzie Li
Edelkoort – światowej rangi trend forecaster, uznana przez magazyn „Time” za jedną z 25
najbardziej wpływowych osób w świecie mody. 5 czerwca wygłosi ona wykład o trendach we
wzornictwie.
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Ostatnio skomentowane
witam, dziś rano (tj. sroda 24.06) krotko ...
Po bandzie , dodano: 16 minut temu
Jestem oburzona wypowiedziami iriny
smirnow ...
Nocna zmiana - BASSTION , dodano: Pół godziny
temu

Golden Filter.... mmmm miazga! Więcej takie
...
BIS Up , dodano: 2 godziny temu

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.
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.
Celem projektu "Nowy Folk Design" jest rozwój i promocja nowoczesnego polskiego designu w
oparciu o tradycję, transfer wiedzy i umiejętności przedstawicieli ginących zawodów do młodych
projektantów, w rezultacie powstanie produktów inspirowanych folklorem. Celem jest takŜe
ocalenie ginących zawodów przed zapomnieniem poprzez włączenie ich osiągnięć do
współczesnego wzornictwa i zwiększenie uŜyteczności tradycyjnych rzemiosł.
Polecamy i zapraszamy.
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Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami uŜytkowników. Polskie Radio S.A. nie ponosi
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NOWOŚĆ W tym tygodniu gramy: JACK PENATE – Be The One; PONY PONY RUN RUN – Hey Youł; JUST JACK – Doctor Doctor; SIMIAN M
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