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napisał "Studenci i absolwenci szkół artystycznych
kierunków związanych z designem oraz juŜ praktykujący projektanci mogą
zgłaszać swoje portfolio, w celu wzięcia udziału w warsztatach "Nowy
Folk Design".
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Wybranych zostanie 30 osób, które będą się uczyć od artystów ludowych
tradycyjnego rzemiosła, którego tajniki moŜna wykorzystać przy tworzeniu
projektów. Uczestnicy zostaną podzieleni na pięcioosobowe zespoły.
KaŜda grupa wylosuje rodzaj rzemiosła, którego będzie się uczyć pod
okiem jednego z rzemieślników. W śród propozycji jest zabawkarstwo,
rzeźbiarstwo, hafciarstwo, koronkarstwo, plecionkarstwo, wycinkarstwo i
zdobnictwo. Gościem specjalnym imprezy jest Li Edelkoort - światowej
rangi trend forecaster, uznana przez magazyn Time za jedną z 25
najbardziej wpływowych osób w świecie mody. Edelkoort wygłosi wykład
o trendach we wzornictwie. Podczas warsztatów ogłoszony zostanie
konkurs dla projektantów. Jego wyniki i wystawa prototypów produktów
odbędzie się 28 września podczas Światowych Dni Innowacji w Poznaniu.
Warsztaty odbędą się w dniach 3-6 czerwca w Starej Drukarni w
Poznaniu. Organizatorem "Nowy Folk Design" jest Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, a autorem koncepcji projektu - Pro
Design.
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