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Od 3-6 czerwca w Starej Drukarni w Poznaniu trwał projekt Nowy Folk Design obejmujący wykłady,
warsztaty dla projektantów i konkurs na gadŜet, którego wyniki poznamy 28 września podczas
Światowych Dni Innowacji w Poznaniu. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii Piotra Sikory i
Piotra Bondarczyka „Granice” oraz wystawa kolekcji mebli inspirowanych folkiem marki Meble Vox i
wybranych artykułów dekoracyjnych obecnych juŜ na rynku.
Ogromnym zainteresowaniem projektantów cieszyły się warsztaty tradycyjnych rzemiosł prowadzone
przez twórców i artystów ludowych. Wzięło w nich udział 36 projektantów, absolwentów i studentów
szkół artystycznych z kierunków związanych z designem. Uczyli się zabawkarstwa, rzeźbiarstwa,
hafciarstwa, koronkarstwa, plecionkarstwa, wycinkarstwa, zdobnictwa. Wszystko po to, aby
wykorzystywać te umiejętności w tworzeniu nowych projektów. Ostatniego dnia odbyły się warsztaty
projektantów z rzemieślnikami, którego celem jest pobudzenie kreatywności – poprowadziła je
Zuzanna Skalska, trendwatcher.
Uczestnicy warsztatów i wszystkie osoby zainteresowane designem mogły uczestniczyć w wykładzie
„Tradycje polskiej sztuki ludowej, rzemiosł ludowych i rękodzieła” Anny Weroniki Brzezińskiej –
doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, instruktorki rękodzieła artystycznego.
Wydarzeniem warsztatów był wykład Li Edelkoort na temat trendów we wzornictwie „Folk w
designie”. Li Edelkoort to światowej rangi autorytet ds. trendów – trend forecaster (osoba, która
przepowiada trendy, śledzi zjawiska społeczne, ekonomiczne i polityczne, naukowe jako czynniki
trendotwórcze). Li Edelkoort wyznacza trendy w modzie i we wnętrzarstwie.
W czasie trwania warsztatów w Starej Drukarni prezentowana była wystawa fotografii Piotra Sikory i
Piotra Bondarczyka „Granice” pokazująca polską sztukę ludową w kontekście światowych
etnicznych trendów i wielokulturowości.
Podczas warsztatów ogłoszony został 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 dwumiesięczny
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 latach 2009-2010.
Autorem koncepcji wydarzenia Nowy Folk Design jest Pro Design, a organizatorem projektu Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

« wstecz

2009-06-24 09:57

