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SZTUKA DO RZECZY

WYSTAWY
INSTALACJE

DESIGN W KRAKOWIE

14
LISTOPADA
17.00

3

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (aula, parter)

Zaprojektowani – Krakowskie Spotkania
z Dizajnem. Oficjalna inauguracja
„Fotoprzestrzenie” – wystawa prac fotograficznych, wnętrzarskich
i VM młodych projektantek i projektantów z Krakowskich Szkół
Artystycznych (fotografia, architektura wnętrz, visual merchandising).
Wystawa prezentuje spojrzenie młodych artystów na otaczającą ich
przestrzeń. Pokazuje, że we współczesnej sztuce kompleksowo myśli
się o fotografii, architekturze wnętrz czy modzie. Przestrzeń staje
się tutaj punktem wyjścia do zupełnie nowego spojrzenia, często
artystycznej zabawy, wytrąca z intelektualnej rutyny i jest wyzwaniem
dla wyobraźni.

15
LISTOPADA
18.30

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza poziom +1
ul. Zakopiańska 105

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
„Przestrzeń fotografii mody”
Wernisaż wystawy zdjęć Marzeny Kolarz
Marzena Kolarz to niezwykle kreatywna fotografka. Modę traktuje
jako formę sztuki, która odbija ważne wątki współczesnej kultury.
Artystka skupia się nie tylko na gotowych kreacjach, ale wchodzi
również w dialog z inspiracjami, które towarzyszyły projektantom
podczas tworzenia kolekcji. Dzięki temu na fotografiach udaje jej
się uchwycić ulotnego ducha, który niesie to, co najbardziej
cenne – ładunek intelektualny.
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

WYSTAWY / INSTALACJE

facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl
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15
LISTOPADA
18.00
21.00

ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4

„Droga artysty” w ramach
Odważnego Festiwalu Kreatywności

WYSTAWY / INSTALACJE

Odradzanie się i tworzenie to najpotężniejsze kobiece moce.
Twórcze, kreatywne życie to przede wszystkim życie w zgodzie ze
sobą. Na wystawie historie twórczego odrodzenia artystek zestawiono
z przedmiotami ilustrującymi drogę, którą przeszły podczas
12-tygodniowego kursu odkrywania i rozwijania własnej kreatywności
– „Jak wyzwolić w sobie twórcę”, stworzonego przez Julię Cameron.

15 29
LISTOPADA
18.30

Galeria m Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14

Kolor i kształt – fotografie
Magdaleny Lis
Wernisaż: 15 listopada godz. 19.00
Godziny otwarcia: pon.–pt. 9.00–20.00

Wystawa fotografii prezentująca artystyczne spojrzenie na
dobrze zaprojektowane miejsca, obiekty, detale, w centrum
i na obrzeżach Krakowa.
www.kuznia.edu.pl

16 LISTOPADA
08 GRUDNIA
18.30

ul. Studencka 25/212 (I piętro)

Korzenie i korzenie się
Wernisaż: 16 listopada, godz. 19.00
Godziny otwarcia: środ.–ndz. 15.00–19.00

Wystawa planowana jako Głos współczesnych artystów w dyskusji
na temat losów i spuścizny artystycznej PRL-owskich spółdzielni
i zakładów produkcyjnych. Artyści w swoich pracach spróbują zmierzyć
się z dorobkiem krakowskich twórców. Ekspozycja zaaranżowana
zostanie jak pokój dzienny, który wypełnią meble i ceramiczne

prace, te o wartości historycznej oraz te współczesne, korzeniami
czerpiące z przeszłości. Wystawie towarzyszyły będą spacery po
mieście i wizyty studyjne.
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facebook.com/henrykgallery

18 25
LISTOPADA
18.30

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
Planty Krakowskie pomiędzy Barbakanem
a pomnikiem Jana Matejki

Wystawa Nagrodzonych Projekty
Dyplomowych Studentów WAiSP KAAFM

oees.pl/oef/wystawanaplantach/

19 29
LISTOPADA
18.30

Galeria Dystans
ul. św. Krzyża 14

Art=Design
Godziny otwarcia: wt.–pt. 14.00–18.00

Wystawa w Galerii Dystans zrównuje malarstwo, rzeźbę i grafikę
z designem, który również jest sztuką. Odwiedzający będą zaskoczeni
różnorodnością, pomysłowością i doskonałym wykonaniem krajowych
projektów, które z wielkim powodzeniem zostały zrealizowane
i rozpowszechnione na rynku polskim i zagranicznym.
www.galeriadystans.pl

WYSTAWY / INSTALACJE

Prezentacja ośmiu projektów dyplomowych przygotowanych na
Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych na kierunku architektura
w latach 2013–2018. Projekty zostały wybrane spośród kilkudziesięciu
nagrodzonych w wielu konkursach architektonicznych, ukazują
odmienną tematykę projektową i wpisują się w najnowsze
i najciekawsze tendencje współczesnej architektury. Kuratorką
wystawy jest doc. dr inż. arch. Katarzyna Petri – Prodziekan
Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych.
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21 LISTOPADA
29 GRUDNIA
18.30

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – Galeria Huta Sztuki
os. Górali 5

Jak szyły nasze babki
Godziny otwarcia: pon.–pt. 9.00–20.00
sob.–niedz. 15.00–20.00

Wystawa projektów, zdjęć i form zamieszczanych w publikacjach
do samodzielnego szycia z lat 60. i 70. XX wieku.

WYSTAWY / INSTALACJE

23
LISTOPADA
12.30

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza poziom +1
ul. Zakopiańska 105

Dotyk sztuki
Czy można pokazać sztukę osobom słabowidzącym i niewidomym?
Wystawa prac inspirowana twórczością m.in. Vincenta van Gogha,
Gustava Klimta czy Jacksona Pollocka, wykonanych przez dzieci na
warsztatach „Dotyk sztuki”. Podczas wydarzenia obecni będą młodzi
artyści oraz dzieci słabowidzące i niewidome. Przyjdźcie i poczujcie
sztukę przez dotyk! Każde dziecko otrzyma „Kreatywny zeszyt
Małego Projektanta”.
ZAPISY: solvay.park@cel-edu.pl
www.solvaywnetrza.pl

23 LISTOPADA
07 GRUDNIA
18.30

Dydo Poster Gallery
al. Focha 1 (dawny hotel Cracovia)

Wystawa pokonkursowa
„Kręci mnie plakat”
23 listopada, godz. 17.00
Godziny otwarcia: wt.–sob. 14.30–18.30

Miłość do rowerów i przemieszczania się na dwóch kółkach nie słabnie.
Rosnąca popularność ruchu rowerowego w dużych miastach powoduje,
że zapalonych rowerzystów na drogach jest coraz więcej.
Międzynarodowy konkurs na plakat rowerowy „Kręci mnie plakat”

miał na celu wyłonienie najlepszych kreacji graficznych promujących
rower jako ekologiczny środek codziennej komunikacji miejskiej.
Na wystawie zostanie zaprezentowanych 50 plakatów wybranych
przez jury.

7

www.dydopostergallery.com

23 LISTOPADA
15 GRUDNIA
18.30

Galeria Nośna
ul. Zabłocie 9a /9b

Zoepolis 2. Projektowanie
poza antropocentryzmem
23 listopada, godz. 19.00
Godziny otwarcia: 17.00–20.00

www.nosna.pl

29 LISTOPADA
01 GRUDNIA
18.30

Pawilon Wyspiańskiego
pl. Wszystkich Świętych 2

Instalacja interaktywna TOUCH ME
Godziny otwarcia: 9.00–21.00

Designerskich przedmiotów i dzieł sztuki zwykle dotykać nie
wolno. Rzeźba TOUCH ME przeciwnie – zaprasza do jej dotknięcia,
podkreślając, że bezpośredni kontakt w sztuce użytkowej jest
kluczowy. Instalacja nawiązuje do starożytnych bożków Cyklad
– czarna głowa stoi na postumencie, jak pozaziemski, obcy gość,
czekając na spotkanie z człowiekiem. W momencie kontaktu
rzeźba ożywa i w odpowiedzi na dotyk emituje poprzez setki
światłowodów różnobarwne światło (kolor zależy od intensywności
dotyku). Jednocześnie słyszalny staje się pejzaż dźwiękowy
oparty na ruchach rąk.

WYSTAWY / INSTALACJE

Projektowanie w formie, która wyewoluowała na skutek rewolucji
przemysłowej, skoncentrowane jest na człowieku i jego potrzebach.
W kontekście przemian naszej planety wykroczenie poza ten rodzaj
antropocentryzmu jest nie tylko pilnym zadaniem, lecz także
ćwiczeniem z empatii. Wystawa proponuje eksperyment i zmianę
perspektywy w projektowaniu, które nie wykluczając człowieka,
podchodziłoby podmiotowo do użytkowników nie-ludzkich: zwierząt,
roślin, grzybów i elementów nieożywionych przyrody.

TOUCH ME to metafora relacji między człowiekiem
a technologią.
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www.fundacjaphoton.pl

29
LISTOPADA
12.00

Muzeum Fotografii w Krakowie – Strzelnica
ul. Królowej Jadwigi 220

WYSTAWY / INSTALACJE

Prezentacja rzeźb Kingi Nowak
oraz projektu zagospodarowania
ogrodu wokół Strzelnicy.
Muzeum Fotografii w Krakowie, przy finansowym wsparciu Gminy
Miejskiej Kraków, na terenie zabytkowej Strzelnicy zainstaluje dwie
rzeźby anamorficzne („Anaforfoza 13 A – Kwadrat” i „Anaforfoza
13 B – Koło”), autorstwa Kingi Nowak. Wpisują się one w projekt
zagospodarowania przestrzeni ogrodu przy Strzelnicy. Patrząc na nie
pod odpowiednim kątem uważny obserwator będzie mógł dostrzec
kształty geometryczne, co doskonale koresponduje z wizualnymi
projektami edukacyjnymi realizowanymi przez Muzeum.

30 LISTOPADA
01 GRUDNIA
18.00

Forum Designu
al. Focha 1

Strefa Debiutów.
Wystawa najnowszych projektów
30 listopada, godz. 18.00
Godziny otwarcia: pon.–pt. 11.00–19.00

Ideą Strefy Debiutów jest pomoc początkującym twórcom.
Miejsce to łączy kreatywność, naukę i biznes. Otwieramy możliwości
i udostępniamy przestrzeń – nie tylko promocyjną, ale również
wystawową, w której projektanci będą mogli zaprezentować swoje
prace szerszemu gronu odbiorców. Co ważne w Strefie Debiutów
pojawią się też znane marki, poszukujące projektów, które będą
mogły wdrożyć do produkcji.
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SZTUKA DO RZECZY

WYKŁADY
SPOTKANIA
KONFERENCJE
DEBATY

DESIGN W KRAKOWIE

14
LISTOPADA
17.45
18.30

11

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (aula, parter)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Projektowanie wnętrz w Mediolanie
Emma Scolari i Zuzanna Niespor – Studio „Lesyeux”

ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać
na adres e-mail: kursy@ksa.edu.pl, podając imię,
nazwisko, datę i godzinę oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl
www.solvaypark.pl

18.30
19.15

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Pierwsze kroki architekta wnętrz
Co zrobić po skończeniu szkoły artystycznej? Jak zacząć pracę
architekta wnętrz? Jakie błędy popełniają osoby zaczynające swoją
drogę zawodową? Jak ich uniknąć? O tych kwestiach będą dyskutować
absolwenci kierunków artystycznych ze starszymi koleżankami
i kolegami, którym udało się już zaistnieć na rynku, a także
z wykładowcami Szkoły Wnętrz i Przestrzeni, od dawna działającymi
w branży.
ZAPISY: www.zaprojektowani.com.pl
facebook.com/zaprojektowani.event

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

Projektantki mieszkające i pracujące na co dzień w Mediolanie
opowiedzą o tym, jak wygląda tam praca związana z architekturą
wnętrz i dizajnem. Mediolan należy do światowych centrów tej
formy sztuki, tutaj odbywa się co roku słynny Design Week, który
przyciąga miliony zwiedzających.
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15
LISTOPADA
16.00
16.45

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (aula, parter)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

Jak stworzyć mistrzowski logotyp?
Prowadzenie: prof. Władysław Pluta

Logo to najważniejszy element współczesnej kultury, biznesu czy
komunikacji. Wybitny artysta i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
specjalizujący się w tematyce komunikacji wizualnej, a zarazem
jeden z mistrzów polskiej szkoły plakatu, podczas wykładu master
class podejmie temat logotypu.
ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

17.00
17.45

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (aula, parter)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Projektowanie konceptualne
Prowadzenie: prof. Piotr Bożyk

Jak wyglądają wszystkie etapy projektowania,
od tworzenia koncepcji po realizację projektu?
ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

16
LISTOPADA
11.15

13

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza, poziom +1
ul. Zakopiańska 105

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Visual merchandising:
projektowanie witryn

Projektowanie witryn sklepów, czyli visual merchandising, to niezwykle
ważna dziedzina współczesnej sprzedaży i architektury wnętrz. Podczas
spotkania będzie można poznać podstawowe zasady pozwalające
zwiększyć sprzedaż i przyciągnąć nowych klientów. Spotkanie
poprowadzi wykładowca Szkoły Visual Merchandisingu w Krakowie.
ZAPISY: www.zaprojektowani.com.pl
facebook.com/zaprojektowani.event

12.00

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza, poziom +1
ul. Zakopiańska 105

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Jak urządzić mieszkania i apartamenty
na wynajem krótkoterminowy?
Iwona Biernacka-Królik, prelegentka Krakow Design Festival
ZAPISY: www.zaprojektowani.com.pl
facebook.com/zaprojektowani.event

12.45

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza, poziom +1
ul. Zakopiańska 105

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Błędy w projektowaniu wnętrz
Monika Grojec, Krakowskie Szkoły Artystyczne

www.zaprojektowani.com.pl
facebook.com/zaprojektowani.event

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

Prowadzenie: Szkoła Visual Merchandisingu

14

16
LISTOPADA
13.30

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza, poziom +1
ul. Zakopiańska 105

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
21 rzeczy, które musisz wiedzieć
zanim kupisz nieruchomość w stanie
deweloperskim
Karolina Malicka, prelegentka Krakow Design Festival

ZAPISY: www.zaprojektowani.com.pl
facebook.com/zaprojektowani.event

14.15

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza, poziom +1
ul. Zakopiańska 105

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Uwaga Remont! Jak wykończyć
i się nie wykończyć?
Irena Zajdel, prelegentka Krakow Design Festival

www.zaprojektowani.com.pl
facebook.com/zaprojektowani.event

15.00

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza, poziom +1
ul. Zakopiańska 105

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Otwieramy się na wnętrza
– o przestrzeni meblarsko-wnętrzarskiej
na pierwszym piętrze Solvay Park
przedstawiciele Solvay Wnętrza

facebook.com/zaprojektowani.event

15

16.30

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza, poziom +1
ul. Zakopiańska 105

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Masterclass
Robert Konieczny

Spotkanie z wybitnym architektem Robertem Koniecznym,
założycielem biura KWK Promes.

19
LISTOPADA
19.00

Spółdzielnia Ogniwo
ul. Paulińska 28

Po stronie dizajnu.
Jak, po co i dla kogo wydawać
książki o dizajnie?
Przemek Dębowski (Wydawnictwo Karakter)
Prowadzenie: Andżelika Grodecka
Hasło reklamowe Wydawnictwa Karakter brzmi „wydajemy, co się
nam podoba”. Z Przemkiem Dębowskim, projektantem i założycielem
Karakteru porozmawiamy o tym, czy dizajnerska edukacja ma
potencjał zmieniania rzeczywistości także poza środowiskiem osób
aktywnie zainteresowanych projektowaniem. Spytamy, czy boom na
projektowanie przekłada się na rynek książki i nie tylko oraz o to,
czym warto dzielić się z czytelnikami i czytelniczkami.
www.ogniwo.org

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

www.zaprojektowani.com.pl
facebook.com/zaprojektowani.event
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22
LISTOPADA
09.00
16.00

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
ul. Smoleńsk 9

Dzień Barwy 2019 – Barwa
w przestrzeni publicznej

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

Piąta edycja konferencji „Dzień barwy” będzie dotyczyła roli
i znaczenia barwy w przestrzeni publicznej.
Głos zabiorą dizajnerzy, architekci, artyści, konserwatorzy dzieł
sztuki, architekci krajobrazu, przedstawiciele nauk społecznych
oraz historycy sztuki. Gościem zagranicznym będzie dr Xavière
Ollier, projektantka z Nacarat Color Design, specjalizująca się
w kompleksowym opracowaniu kolorystyki architektury i elementów
wyposażenia miast południowej Francji.
ZAPISY: rejestracja uczestników przed konferencją
w godz. 9.00–10.00 (liczba miejsc ograniczona)
www.colourday.pl

19.00

Spółdzielnia Ogniwo
ul. Paulińska 28

Po stronie dizajnu.
Tu zaczyna się książka, czyli
wszystko o okładkach.
Projektantki: Justyna Plec i Katarzyna Janota

Ocenianie książki „po okładce” jest metaforą powierzchownego
podejścia do świata. Jednak projektowanie dobrych okładek to głęboki
i skomplikowany proces, którego efekt wywołuje żywe emocje i może
wpłynąć nie tylko na decyzję o zakupie, ale i stosunek do lektury
w ogóle. O najlepszych i najciekawszych okładkach oraz trudnej
i wymagającej sztuce ich projektowania porozmawiają praktyczki:
Justyna Plec i Katarzyna Janota.
www.spoldzielniaogniwo.org

17

19.00
22.30

Restauracja BAROQUE food & style
ul. św. Jana 16, Kraków

ECO FASHION
& SLOW FOOD SHOW

Event z pogranicza dwóch dziedzin sztuki – mody i sztuki kulinarnej

Slow Food Show – pokaz sztuki kulinarnej z wykorzystaniem
tradycji kulinarnej regionu, żywności od lokalnych producentów,
bez sztucznych dodatków, tylko z naturalnych składników.
www.baroque.com.pl

23
LISTOPADA
12.00
15.00

Forum Designu
ul. Focha 1 Kraków
+

Fenomen kolorów – barwa w kulturze,
nauce, sztuce i codziennych wyborach
Zajęcia składają się z wprowadzenia (prezentacja 1h) oraz części
warsztatowej (1,5 h). Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci.
Prowadzenie: Olka Barczak – projektantka, colour master, autorka
bloga o designie CollageBlog oraz organizatorka wielu warsztatów,
kursów projektowania i wykładów dla kreatywnych. Warsztaty
odbywają się według autorskiej formuły Pop Up Studio.
Spotkanie dla projektantów różnych dziedzin (praktyków lub studentów) i pasjonatów kolorów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje
w zakresie WIEDZY O KOLORZE, oswoić się z kolorami i odważyć używać
ich w swojej pracy i życiu. Jeśli projektujesz i chcesz się rozwijać oraz
szukasz sposobów na ulepszenie swoich usług, przynieś coś w swoim
ulubionym kolorze. Materiały do ćwiczeń zapewniają organizatorzy.
ZAPISY: collage.poczta@gmail.com
w tytule: Fenomen Kolorów

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

No Waste Show – pokaz mody stworzonej z ekologicznych materiałów.
Studenci prestiżowej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru
z Krakowa pokażą, że współczesna moda nie zna granic. Ekologia
należy dziś do najważniejszych trendów świata fashion, skłania
projektantów do przetwarzania materiałów, niestosowania futer
orazlokalnej produkcji. Zobaczymy artystyczne projekty pretendujące
do miana haute couture, czyli artystycznej mody, która wytycza
nowe kierunki.
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23
LISTOPADA
16.00
16.45

Klub K2O, osiedle Mieszkaj w Mieście
ul. Wizjonerów 2 /178

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

Noś w mieście i poza nim,
czyli o tym, jak design wpływa na
sukces sprzedażowy produktu
Jak dostosować projekt do zróżnicowanych potrzeb odbiorców?
Jak dzięki wyróżniającemu się designowi odnaleźć na rynku swoją
niszę i opracować produkt unikatowy? Na te i inne pytania odpowiedzą
nam Karolina Wiórko i Szymon Jasion, twórcy marki PAK.IN szyjącej
plecaki, które łączą sportową funkcjonalność z elegancją w prostym,
miejskim stylu.
www.k2o.pl

13.00
15.30

Krakowskie Forum Kultury
ul. Mikołajska 2

Zacznij kochać dizajn!
Spotkanie z Beatą Bochińską, jedną z czołowych polskich
ekspertek w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, autorką książki
„Zacznij kochać dizajn. Jak kolekcjonować polską sztukę użytkową”.
Wydarzenie dla miłośników dizajnu, którzy chcą zrozumieć, gdzie
i jak szukać polskich cennych obiektów z lat 50.–70.
ZAPISY: targikogelmogel@gmail.com

14.00
15.30

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – Galeria Huta Sztuki
os. Górali 5

Sztuka w przestrzeni – wybrane
formy działania
Prowadzenie: Artur Wabik – artysta sztuk wizualnych, kurator,
publicysta, badacz popkultury. Wydawca komiksów i literatury
fantastycznej. Od końca lat 90. związany ze street artem,
autor murali i instalacji w przestrzeni publicznej.

Wykład o inicjowanych oddolnie działaniach artystycznych
w przestrzeni publicznej. Omówione zostaną wybrane formy
współczesnego folkloru ulicznego (murale i inne działania
artystyczne realizowane w formule instytucjonalnej).
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26
LISTOPADA
19.00

Spółdzielnia Ogniwo
ul. Paulińska 28

Olga Drenda, autorka książki „Wyroby”.
Prowadzenie: Alicja Beryt
Betonowe przydomowe grzybki, łabędzie z opon, rycerze i dinozaury
z nakrętek i śrubek, galanteria religijna – to, co dla jednych jest
nieinteresującym wykwitem bezguścia i szmiry, dla Olgi Drendy
stanowi fascynujący materiał do badań nad polską innowacyjnością.
Podczas spotkania będziemy dyskutować o tym, ile wspólnego ta
innowacyjność ma z dizajnem i jak się projektuje sztukę użytkową.
www.ogniwo.org

29 LISTOPADA
01 GRUDNIA
10.00
18.00

Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232

ELEMENT URBAN TALKS
Wydarzenie w pełni poświęcone zagadnieniom architektury,
architektury wnętrz, wzornictwa i krajobrazu. Wydarzenie
obejmuje wykłady, indywidualne konsultacje, warsztaty, spacery
architektoniczne, pokazy filmowe, networking – budowanie relacji
biznesowych. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Element
Urban Talks jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Poczucie odpowiedzialności
związane z myśleniem o środowisku, ludziach i ich otoczeniu
powinno towarzyszyć architektom od pomysłu, aż po ich realizację,
na każdym etapie projektowania.
elementtalks.com/pl/urban2019

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

Po stronie dizajnu. Między „wyrobem”
a „dizajnem” – o sztuce użytkowej
wokół nas

20

30
LISTOPADA
13.30
15.00

Muzeum Krakowa, Oddział Nowej Huty – Światowid
os. Centrum E1

Marian Sigmund – nie tylko
współtwórca Nowej Huty

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

Prowadzenie: Magdalena Smaga
Marian Sigmund był wybitnym twórcą nowohuckich wnętrz.
Do 1956 roku pracował jako główny projektant w Miastoprojekcie.
Przed wojną był między innymi kierownikiem artystycznym
warszawskiej Spółdzielni Artystów „Ład”, po wojnie pracował
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, był profesorem Wydziału
Wnętrz, współpracował z wytwórnią Mebli Giętych w Jasienicy.
Zaprojektował wnętrza biurowo-reprezentacyjne dla Zamku
Królewskiego na Wawelu oraz wnętrza dla szpitala i działu
naukowego Akademii Medycznej w Prokocimiu.

01
GRUDNIA
16.00
17.15

Klub K2O, osiedle Mieszkaj w Mieście
ul. Wizjonerów 2 /178

Wpływ architektury miasta
na design wnętrz w budownictwie
mieszkaniowym
Przemo Łukasik, Bogusław Barnaś, Dawid Hajok
Prowadzenie: Rafał Romanowski
Czy nasze bezpośrednie otoczenie wpływa na to, jak aranżujemy
swoje mieszkania? Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć
na pytania dotyczące związku estetyki przestrzeni miejskiej
z projektowaniem wnętrz. Wspólnie zastanowimy się, na ile
nowoczesna architektura, stosowane technologie i materiały
czy zagospodarowanie przestrzeni mogą mieć wpływ na urządzanie
własnego „M”.

Przemo Łukasik – współzałożyciel studia projektowego Medusa Group
zaangażowanego w projekty z zakresu architektury, urbanistyki, grafiki
i wzornictwa przemysłowego.
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Bogusław Barnaś – twórca interdyscyplinarnej pracowni projektowej
BXBstudio, znalazł się w gronie 15 najlepszych polskich architektów
przed czterdziestką wg Property Design
Dawid Hajok – dziennikarz, publicysta związany z miesięcznikiem
„Architektura-murator”.
Rafał Romanowski – redaktor naczelny „Re:view", publicysta związany
z „Gazetą Wyborczą" oraz tygodnikiem „Polityka”.
WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY / KONFERENCJE

www.k2o.pl

3

22

SZTUKA DO RZECZY

WARSZTATY

DESIGN W KRAKOWIE

12
LISTOPADA
17.00

23

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Sztuka na co dzień
Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia ceramiki użytkowej oraz
prezentacja wybranych projektów (np. Marka Cecuły, Danuty Duszniak)
zainspirują uczestników do własnych kreatywnych działań. Projekty
ceramiki użytkowej będzie można zrealizować poprzez modelowanie
z gliny (ręczne lub na kole garncarskim).
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

13
LISTOPADA
Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Sztuka na co dzień
Patrz opis 12 listopada
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

13.30

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Warsztaty dla młodych dizajnerów
Uczestnicy zapoznają się z teorią wykonywania ceramiki użytkowej
oraz stworzą własne projekty. Swoje koncepcje będą mogli zrealizować
poprzez modelowanie z gliny (ręczne lub na kole garncarskim).
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

WARSZTATY

10.00

24

14
LISTOPADA
13.30
15.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Warsztaty dla młodych dizajnerów
Patrz opis 13 listopada
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

15
LISTOPADA

WARSZTATY

10.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Sztuka na co dzień
Patrz opis 12 listopada
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

10.00
12.15

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Dekerta 10 studio (studio, II piętro)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Fotografia Mody

Prowadzenie: Anna Zborowska

W czasie zajęć uczestnicy nauczą się podstaw fotografii mody:
jak współpracować z modelką i stylistą, jak ustawić światło, na
co zwrócić szczególna uwagę, by zdjęcia budziły zainteresowanie
odbiorców. Zajęcia poprowadzi Anna Zborowska, fotografka,
absolwentka Szkoły Kreatywnej Fotografii w Krakowie.
ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl
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10.00
12.15

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (s. 5, I piętro)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Stylizacja mody
Magdalena Kęskiewicz

Stylizacja mody to niezwykle trudna, a zarazem ciekawa sztuka.
O tym, jak zacząć oraz jakie są najnowsze trendy w stylizacji
opowie Magdalena Kęskiewicz, wykładowczyni Szkoły Artystycznego
Projektowania Ubioru, stylistka i projektantka.
ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Dekerta 10 studio (studio II piętro)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Tworzenie abażura do lampy
Prowadzenie: Monika Mroczkowska

W czasie warsztatów uczestnicy będą tworzyć
abażur z papieru.
ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

12.30
14.45

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (s. 3, I piętro)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Szycie torby – nerki
Prowadzenie: Piotr Pandyra

WARSZTATY

11.00
13.15

Warsztaty, w czasie których uczestnicy będą mogli uszyć własną
nerkę – rodzaj torby noszonej na pasie. Zajęcia w pracowni
z maszynami krawieckimi poprowadziPiotr Pandyra, wykładowca
Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Prosimy o przyniesienie
materiału, zamka błyskawicznego i sprzączki.
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ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

13.00
15.15

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (s. 10, II piętro)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Tworzenie logotypu

WARSZTATY

Prowadzenie: Alfred Marek

Uczestnicy poznają zasady tworzenia znaków towarowych,
które stały się jednym z najważniejszych narzędzi współczesnej
komunikacji wizualnej. Zajęcia prowadzi Alfred Marek, wykładowca
Szkoły Wnętrz i Przestrzeni.
ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

13.30
15.45

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (s. 10, II piętro)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Rysunek odręczny dla
projektantów wnętrz
Prowadzenie: Andrzej Peller

ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl
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13.30
15.45

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (s. 4, I piętro)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Projektowanie wnętrz
na komputerze
Prowadzenie: Grzegorz Garcarz

ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

16
LISTOPADA
ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida,
os. Górali 4

Delikatne kroki przełamują
opór – autorski warsztat
inspiracyjno-rozwojowy
Prowadzenie: Sylwia Nikko Biernacka
Rusz z martwego punktu po nowe!
Delikatne kroki przełamują opór.
Opór – to słowo, które może przyprawiać o dreszcze. Skrada się
do nas pod różną postacią - najczęściej wtedy, kiedy czujemy,
że czas się ruszyć. To znak, że jesteś w drodze... i utknęłaś/łeś.
Celem warsztatów jest rozpoznanie źródła oporu, przyjrzenie
się temu, jak przejawia się w życiu, przetransformowanie go
z wroga w przyjaciela.
ZAPISY: m.kozlowska@okn.edu.pl
tel. 12 644 38 98

WARSZTATY

10.00
13.00
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16
LISTOPADA
10.00
13.00

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Podhalka – warsztaty
haftu góralskiego
Prowadzenie: Olga Kowalska
Warsztaty, podczas których uczestnicy podarują drugie
życie ubraniom, poznają różne techniki hafciarskie i nadadzą
swoim strojom ponadczasowego stylu.

WARSZTATY

ZAPISY DO 13 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka
www.dworek.eu

11.00
13.15

Liczba miejsc ograniczona

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (s. 10, II piętro)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Tworzenie autorskiej biżuterii

Prowadzenie: dr Marek Nieniewski

Autorska biżuteria to unikalne przedmioty, które pozwolą się
wyróżnić z tłumu i przyciągną uwagę innych. Podstawy projektowania
oraz tworzenia zaprezentuje Marek Nieniewski, wykładowca Szkoły
Artystycznego Projektowania Ubioru.
ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl
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12.00

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Stylizacja mody

Prowadzi: Magdalena Kęskiewicz

Stylizacja mody to niezwykle trudna, a zarazem ciekawa sztuka.
O tym, jak zacząć oraz jakie są najnowsze trendy w stylizacji
opowie Magdalena Kęskiewicz, wykładowczyni Szkoły Artystycznego
Projektowania Ubioru, stylistka i projektantka.

13.30
15.00

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52 (s. 10, II piętro)

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem

Prowadzenie: Joanna Sieradzan i Natalia Wieteska

Projektantki mebli opowiedzą o dylematach, przed którymi stają
młodzi projektanci i projektantki oraz o udziale w słynnym Salone
Satellite w ramach Salone del Mobile w Mediolanie.
ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

14.00
15.15

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – Galeria Huta Sztuki
os. Górali 5

Pochwała ersatzu, czyli urządzanie
mieszkania z małym budżetem
Prowadzenie: Jagoda Pecela, graficzka i ilustratorka, właścicielka
firmy „Delikatesy Projektowe” zajmującej się grafiką użytkową.
Warsztaty mają na celu pokazanie potencjału tego, co mamy w swoich
mieszkaniach oraz sposobów ich unowocześnienia i wprowadzenia

WARSZTATY

Wyzwania młodego
projektanta mebli

zmian z małym budżetem. Hasło przewodnie: nie musisz
kupować – odpicuj to co masz.
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ZAPISY: hutasztuki@okn.edu.pl,
tel. 12 644 27 65

16
LISTOPADA
15.15
16.15

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida – Galeria Huta Sztuki
os. Górali 5

Forma podąża za funkcją – czyli
o tym jak ergonomicznie urządzić
swoją życiową przestrzeń
Prowadzenie: Małgorzata Maćkowska – architektka wnętrz
(ASP) oraz historyczka sztuki (UJ), zajmująca się projektowaniem
wnętrz oraz mebli.
WARSZTATY

Bardzo często urządzanie wnętrza zaczynamy od poszukiwania
dodatków, zapominając o tym, co właściwie jest najważniejsze,
czyli o opracowaniu funkcjonalnego układu naszej życiowej przestrzeni.
W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane praktyczne wskazówki
odnośnie do planowania funkcji wnętrza w oparciu o indywidualne
potrzeby danego człowieka. W końcu nasze mieszkania powinny być
dostosowane nie tylko do naszego trybu życia oraz zainteresowań,
ale także do indywidualnych cech użytkownika. Pamiętajmy, że nawet
najpiękniejsze mieszkanie nie będzie przyjemnym miejscem do życia,
jeśli zapomnimy o funkcjonalności.
ZAPISY: hutasztuki@okn.edu.pl
tel. 12 644 27 65

17
LISTOPADA
10.00
10.40

Żywe Muzeum Obwarzanka
ul. I. Paderewskiego 4

11.00
11.40

Torus, czyli obwarzanek

12.00
12.40

Warsztaty piekarskie (dorośli i dzieci od 3 lat,
limit miejsc: 20 osób/warsztat)
Czym jest torus? Dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa,
a zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej, powstała

przez obrót okręgu wokół prostej leżącej w płaszczyźnie tego okręgu
i nieprzecinającej go. Brzmi skomplikowanie? Nie, jeśli wiemy,
że znany nam wszystkim obwarzanek krakowski ma właśnie kształt
torusa. I tym kształtem będziemy się bawić, przy okazji poznając
lepiej ten najsmaczniejszy symbol Krakowa, wypiekany nieprzerwanie
od ponad 600 lat.
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Warsztaty piekarskie, podczas których każdy upiecze
swojego obwarzanka.
ZAPISY: m.siudak@muzeumobwarzanka.com
(prosimy podać rodzaj warsztatów, godzinę,
wiek uczestników oraz dane kontaktowe)
muzeumobwarzanka.com

10.00
11.00

Żywe Muzeum Obwarzanka
ul. I. Paderewskiego 4

11.00
12.00

Torus, czyli obwarzanek

Tworzenie upcyklingowej biżuterii – broszek lub kolczyków
w kształcie obwarzanków. Warsztaty dla lubiących szyć.
Z resztek tkanin można stworzyć coś pięknego
i niepowtarzalnego, a materiałowy obwarzanek to dodatek
do garderoby każdej krakuski.
ZAPISY: m.siudak@muzeumobwarzanka.com
(prosimy podać rodzaj warsztatów, godzinę,
wiek uczestników oraz dane kontaktowe)
muzeumobwarzanka.com

10.00
14.00

ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4

Droga do siebie – projekt, który łączy
arteterapię i psychoterapię
Prowadzenie: Iwona Centka i Kasia Czajkowska

„Droga do siebie” zaprasza do zatrzymania się i sprawdzenia,
czego potrzebujemy, dokąd prowadzi Nas Nasza droga? Jaka forma
twórcza sprawia, że budzi się w Nas radosne dziecko i kreatywny
wolny dorosły?
Warsztaty dla osób poszukujących równowagi, odskoczni od
codzienności, chcących lepiej poznać siebie, przyjrzeć się,

WARSZTATY

Warsztaty upcyclingowe tylko dla dorosłych
Limit miejsc: 10 osób/warsztat)

jak funkcjonują w relacji ze sobą, innymi i światem, pragnących
podnieść jakość swojego życia poprzez kontakt ze sztuką
oraz wgląd terapeutyczny.
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ZAPISY: m.kozlowska@okn.edu.pl
tel. 12 644 38 98

14.30
16.00

ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4

Konsultacje z doradcą zawodowym
Prowadzenie: Iwona Centka

Konsultacja zawodowa to pierwsze spotkanie z doświadczonym
doradcą zawodowym. Bynajmniej nie jest to pełna diagnoza
zawodowa, która jest złożona i trwa wiele godzin.
Głównym celem spotkania jest rozpoznanie potencjału danej osoby
i wyznaczenie kierunku zawodowego, wsparcie w nakreśleniu planu
dalszych działań.
WARSZTATY

W przyjaznej atmosferze konsultant pomoże rozwiać wątpliwości,
przyjrzeć się lękom, które dotyczą rynku pracy i wymarzonej kariery.
Dzięki temu podczas konsultacji można się zorientować, czy wiedza
i kompetencje danej osoby są wystarczające, czy może jednak warto
podnieść kwalifikacje lub wzmocnić i rozwinąć się w wybranym
obszarze.
Rozmowa z konsultantem pomoże wskazać potencjalne warunki rozwoju
kariery oraz zorientować się, czy dana osoba potrzebuje pogłębionej
diagnozy zawodowej.
ZAPISY: m.kozlowska@okn.edu.pl
tel. 12 644 38 98

18
LISTOPADA
16.30
20.30

ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4

Podstawy fotografii
z elementami arteterapii
Prowadzenie: Kasia Czajkowska

Warsztat o charakterze inspirująco-pobudzającego wstępu do
przygody, jaką może stać się fotografia czy arteterapia, które
można rozumieć na wiele sposobów. Prócz technicznych

podstaw fotografii pokazane zostaną jej możliwości jako formy
pomocy w odreagowaniu stresu, lepszego samopoznania, dystansu do
rzeczywistości, większej akceptacji siebie, wzmocnienia potencjału
oraz wyrażania siebie. Zachęta do zabawy i eksperymentowania.
Ideą warsztatu jest wolność i radość tworzenia. Bez oceniania, liczy
się działanie. Błędy popełniamy po to, by się na nich uczyć, a nawet
czasem (przy okazji) odkryć coś nowego. Wracamy do dziecięcej
ciekawości, budzimy naszą artystyczną kreatywność, siłę sprawstwa
i radzenia sobie z problemami w niestandardowy sposób.
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Warsztaty są przeznaczone dla osób, które amatorsko fotografują
i chcą poznać podstawy wiedzy o fotografii, a ponadto są ciekawe
rozwoju przez sztukę, w szczególności poprzez fotografię.
Spotkanie będzie podzielone na dwie części: teoretyczną
(nauka obsługi lustrzanki cyfrowej/rozszyfrowanie funkcji
manualnych) oraz praktyczną.
ZAPISY: m.kozlowska@okn.edu.pl
tel. 12 644 38 98

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Uszyj halkę – warsztaty
szycia spódnic
Prowadzenie: Maria Gawrońska
Warsztaty szycia halek oraz spódnic. Uczestnicy pod bacznym okiem
doświadczonej krawcowej i projektantki wykonają nietuzinkowe stroje,
które zostaną zaprezentowane na pokazie wieńczącym projekt.
ZAPISY DO 13 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka 		
www.dworek.eu

Liczba miejsc ograniczona

19
LISTOPADA
16.30
19.30

Szkoła Podstawowa nr 50 im. W. Tetmajera
ul. Katowicka 28

Zapaski (fartuchy) krakowskie
Warsztaty poświęcone będą nauce szycia i ozdabiania krakowskich
zapasek, czyli fartuchów, stanowiących nieodłączny element
tradycyjnego kobiecego stroju krakowskiego. W trakcie warsztatów

WARSZTATY

18.00
20.30

zostanie przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej historia,
rodzaje oraz sposoby zdobienia zapasek. W ramach części warsztatowej
uczestniczki własnoręcznie wykonają zapaskę w wybranym przez siebie
typie. Pierwszy typ to zapaska tiulowa haftowana haftem białym –
uczestniczki nauczą się konstruować wzór na bazie oryginalnych
dawnych haftów. Drugi typ to zapaska płócienna drukowana w drobny
rzut kwiatowy – uczestniczki dowiedzą się jak wykonywać stemple
do drukowania oraz poznają samą technikę druku na tkaninie farbami
do tkanin. Trzeci typ to zapaska tybetowa – uczestniczki poznają
technikę konstruowania i szycia zapaski z zakładkami
i pasmanteryjnymi ozdobami.
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ZAPISY: pracowniastrojukrakowskiego@gmail.com
Facebook: Pracownia stroju krakowskiego przy
Towarzystwie Przyjaciół Bronowic

17.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

WARSZTATY

Sztuka na co dzień
Naniesienie ewentualnych poprawek na wykonane prace.
Przygotowanie wykonanych dzieł do wypału na biskwit. Wprowadzenie
w tajniki wypału oraz zaprezentowanie pieca ceramicznego.
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

18.00
19.30

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Biżu à la Halka
Prowadzenie: Agnieszka Matusiak
Warsztaty tworzenia biżuterii inspirowanej motywami góralskimi
z wykorzystaniem nietypowych materiałów oraz sposobów tworzenia
w glinie. Góralska fantazja połączona z niebanalnym tworzywem.
ZAPISY DO 13 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka 		
www.dworek.eu

Liczba miejsc ograniczona

20
LISTOPADA
16.30
19.30
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Szkoła Podstawowa nr 50 im. W. Tetmajera
ul. Katowicka 28

Zapaski (fartuchy) krakowskie
Patrz opis 19 listopada
ZAPISY: pracowniastrojukrakowskiego@gmail.com
Facebook: Pracownia stroju krakowskiego
przy Towarzystwie Przyjaciół Bronowic

17.00
20.00

ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4

Freski wokalne – aby wyzwolić
swój prawdziwy głos
Warsztat odbędzie się przy muzyce na żywo, którą będziemy tworzyć
my i każdy, kto zechce się dołączyć. Dzięki temu jeszcze bardziej
poczujemy, czym są dźwięk, głos i wibracja oraz jak wprawia nas ona
w ruch. Żeby uruchomić głos, skupimy się na oddechu, ruchu i czuciu
własnego ciała. Będzie to spotkanie z dźwiękami, głosem i improwizacją
na melodiach, piosenkach oraz tekstach. Otwarcie się na wszystkie
brzmienia jest relaksem i byciem tu i teraz.
Warsztat dla osób niemających doświadczenia ze śpiewem, tańcem
i ruchem oraz dla tych, które chcą pogłębić swoją świadomość
i warsztat pracy. Dla wszystkich śpiewających, nieśpiewających,
tańczących i nietańczących, szukających społeczności twórczej,
szukających wglądu, radości i przyjemności, chcących coś zmienić.
ZAPISY: m.kozlowska@okn.edu.pl,
tel. 12 644 38 98

10.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Sztuka na co dzień
Patrz opis 19 listopada

ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

WARSZTATY

Prowadzenie: Agata Brzoska
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20
LISTOPADA
13.30

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Warsztaty dla młodych dizajnerów
Patrz opis 13 listopada
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

WARSZTATY

18.00

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14

Kuźnia dizajnu
Kwiaty na stół – warsztaty ikebany
w nawiązaniu do kwiatów na placu
Centralnym
Prowadzenie: Zakątek Artystyczny
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dorosłych i seniorów.
ZAPISY: j.kornas@okn.edu.pl
tel. 12 648 08 86
www.kuznia.edu.pl

21
LISTOPADA
13.30
15.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Warsztaty dla młodych dizajnerów
Patrz opis 13 listopada
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl
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16.30
19.30

Szkoła Podstawowa nr 50 im. W. Tetmajera
ul. Katowicka 28

Zapaski (fartuchy) krakowskie
Patrz opis 19 listopada
ZAPISY: pracowniastrojukrakowskiego@gmail.com
Facebook: Pracownia stroju krakowskiego
przy Towarzystwie Przyjaciół Bronowic

18.30
20.30

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Podhalka – warsztaty
haftu góralskiego

ZAPISY DO 13 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka 		
www.dworek.eu

Liczba miejsc ograniczona

22
LISTOPADA
10.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Sztuka na co dzień
Patrz opis 19 listopada
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

WARSZTATY

Prowadzenie: Olga Kowalska
Kontynuacja warsztatów z 16 listopada 2019
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12.00

Centrum Szkła i Ceramiki, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
– Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Lipowa 3

WARSZTATY

Projektowanie szkła dla seniorów
Warsztaty rozpoczną się od prezentacji ręcznego formowania
szkła, w trakcie którego doświadczeni hutnicy pokażą, w jaki sposób
tworzone jest szkło użytkowe. Uczestnicy warsztatów będą mieli
możliwość zapoznania się ze składnikami szkła, procesem jego
wytopu, barwnikami, wykorzystywanymi przez hutników narzędziami
i urządzeniami. Pokazowi będzie towarzyszył komentarz przewodnika,
który przybliży uczestnikom zasady projektowania szkła użytkowego
oraz technologię jego produkcji. Po pokazie uczestnicy odwiedzą
szlifiernię, by poznać ostatni etap obróbki szklanych wyrobów
i zaprojektują własne szkło użytkowe. Hutnicy ocenią projekty i wybiorą
te, które najlepiej spełniają wymagania technologiczne i użytkowe.
Uczestnicy warsztatów będą mogli również zwiedzić stałą ekspozycję
Centrum oraz wystawę czasową w Galerii Lipowa 3. Po zakończeniu
obrad zostanie ogłoszony zwycięski projekt, który hutnicy wykonają
od razu, na oczach publiczności. Zrealizowany projekt będzie stanowił
nagrodę dla jego autora/autorki (do odebrania po ok. dwóch dniach
od momentu wykonania, co jest związane z koniecznością odprężenia
szkła oraz jego oszlifowania).
ZAPISY: rezerwacje@lipowa3.pl
tel. 12 423 67 90
www.lipowa3.pl

17.00
20.00

ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4

Pisanie dla początkujących
Prowadzenie: Alina Krzemińska
ze Szkoły Pisania Marii Kuli

Warsztaty są dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcieliby coś
napisać. Ale też dla każdego, kto niczego w życiu nie przeczytał
ani nie napisał, ale chciałby spróbować. Pisania można się
nauczyć tak samo jak gotowania, jeżdżenia na rowerze, tańczenia
samby i szydełkowania. Jak każda z umiejętności, pisanie może
nam przychodzić z większą lub mniejszą łatwością. Są ludzie, którzy
po pierwszej lekcji samby mogliby jechać do Rio i śmigać w piórach
i tacy, którzy potrzebują 10 albo 20 lekcji. Ktoś piecze ciasto jak ma
10 lat, a ktoś jak ma 30 i potrzebuje hiper dokładnego przepisu.

Ale każdy, absolutnie każdy może nauczyć się piec ciasto i tańczyć
sambę. I pisać.
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ZAPISY: m.kozlowska@okn.edu.pl
tel. 12 644 38 98

18.00

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14

Kuźnia dizajnu. Tworzenie obrazów
techniką String Art
Prowadzenie: Art-Huta
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży,
dorosłych i seniorów.
Zapisy: j.kornas@okn.edu.pl
tel. 12 648 08 86
www.kuznia.edu.pl

10.00

Centrum Szkła i Ceramiki, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
– Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Lipowa 3

Warsztaty szklarskie dla dorosłych
Warsztaty rozpoczną się od prezentacji ręcznego formowania
szkła, w trakcie którego doświadczeni hutnicy pokażą, w jaki sposób
tworzone jest szkło użytkowe i dekoracyjne. Pokazowi będzie
towarzyszył komentarz przewodnika, który przybliży uczestnikom
zasady projektowania szkła oraz technologię jego produkcji.
Po pokazie uczestnicy wezmą udział w praktycznej części warsztatów.
Każdy będzie miał możliwość wypróbowania swoich sił w zawodzie
hutnika szklarza: wydmucha za pomocą hutniczej piszczeli bańkę
szklaną oraz wykona (przy wsparciu hutnika) szklany wyrób.
Kolejnym punktem będzie zwiedzanie stałej ekspozycji muzealnej
wraz z przewodnikiem. Po zakończeniu zajęć wykonane przez
uczestników prace zostaną odprężone i wyszlifowane i będą
pamiątką z udziału w warsztatach.
ZAPISY: rezerwacje@lipowa3.pl
tel. 12 423 67 90
www.lipowa3.pl

WARSZTATY

23
LISTOPADA
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10.00
17.00

Wytwórnia
ul. Ślusarka 9

Odkryj w sobie designera!
Finał!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych polskim rękodziełem
i rzemiosłem do odwiedzenia naszego warsztatu kreatywnego!
W programie: zwiedzanie Wytwórni, warsztaty naukowe dla dzieci,
showroom, ręczne drukowanie toreb metodą sitodruku oraz kilka
innych niespodzianek!
ZAPISY: www.odkryjwsobiedesignera.pl
www.wytworniakrakow.pl
facebook.com/WytworniaKrakow

12.00
13.00

Krakowskie Forum Kultury
ul. Mikołajska 2

WARSZTATY

Batikowanie dla dorosłych
Warsztaty organizowane przez Kogel Mogel – z malowania
i wykonywania ozdób drewnianych starą zdobniczą
techniką batikowania.
Przedział wiekowy: 17+, liczba osób: 10
ZAPISY: targikogelmogel@gmail.com

23
LISTOPADA
11.00
14.00

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – Galeria Huta Sztuki.
os. Górali 5

Uszyj sobie
Prowadzenie: Lola – Joanna Styrylska-Gałażyn, graficzka, malarka
i projektantka oraz Goha – Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz,
fotografka, aktywistka, generatorka wszelkich działań społecznych.
Warsztaty projektowania i szycia ekologicznych worków i toreb
z materiałów z drugiego obiegu, czyli recykling na co dzień.
Rozkroimy banery, dopasujemy resztki materiałów i uszyjemy
własną torbę. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy oraz pokazanie

możliwości i potencjału ukrytego w rzeczach pozornie niepotrzebnych.
Chcemy, by te działania wpisały się w światowy nurt proekologiczny.
Warsztaty dla osób dorosłych. Uczestnicy zaprojektują i uszyją
wybrany model plecaka lub torby.
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ZAPISY: hutasztuki@okn.edu.pl
tel. 12 644 27 65

10.00
13.00

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Podhalka – warsztaty
haftu góralskiego
Prowadzenie: Olga Kowalska
Kontynuacja warsztatów z 16 i 21 listopada
Liczba miejsc ograniczona

23 28
LISTOPADA
10.00

ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4

Zawód artystka

Kurs to cykl 6 spotkań grupowych
Kurs „Zawód: artystka – ćwiczenia z pracą” zaprojektowany dla
artystek wchodzących na rynek pracy oraz takich, które planują
wprowadzić w swoim życiu zawodowym zmianę.
Prowadzące pomagają spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw,
uczą krytycznego i samodzielnego myślenia. Uczestniczki otrzymają
wsparcie w procesie budowania świadomości, samodzielności,
sprawczości oraz odpowiedzialności osobistej i społecznej.
Warsztaty pokażą, że praca z emocjami i przekonaniami na temat
świata i siebie jest równie istotna, jak poszerzanie wiedzy i zdobywanie
nowych umiejętności w innych obszarach życia, bo zmianę świata
warto zacząć od siebie.

WARSZTATY

ZAPISY DO 13 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka 		
www.dworek.eu
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09.00
15.00

23 LISTOPADA

Artystka w pracy
Co to dla Ciebie znaczy „zawód: artystka”?
Jak aktualnie definiujesz to pojęcie?

WARSZTATY

Wątek płci nie jest obojętny w świecie sztuki. Razem zastanowimy
się nad określeniem „sztuka kobieca” w kontekście stosunkowo
krótkiej historii kobiet na akademiach artystycznych oraz niewielkiej
reprezentacji sztuki tworzonej przez kobiety. Przedstawimy dane,
które pokazują, że na co dzień kobiety doświadczają dyskryminacji
płciowej zarówno na uczelni, jak i na rynku sztuki. Przyjrzymy się
trudnościom, z jakimi wiąże się zawód artystki, a także z nowej
perspektywy spojrzymy na dotychczasowe doświadczenia uczestniczek
w tym zakresie. Zastanowimy się, jak indywidualne trudności, których
doświadczają artystki są związane z szerszym społecznym kontekstem
ich funkcjonowania. Poszukamy inspiracji w różnych herstoriach
artystek mniej i bardziej uznawanych.

09.00
15.00

24 LISTOPADA

Twórcze dna
Czy i w jaki sposób wyznaczasz sobie cele związane z pracą
twórczą? A może sama myśl o tym już Cię paraliżuje? Uważasz,
że kreatywność to spontaniczny proces, w którym wyznaczanie celów
nie ma sensu? Po czym poznajesz, że idzie Ci dobrze? Czy potrafisz
rozróżnić cel swojej pracy od jej efektu? Do czego to rozróżnienie
może być przydatne? Jakie są Twoje zasoby twórcze? Jak o nich
myślisz? W jaki sposób z nich korzystasz? Jak je cenisz? W jaki
sposób przechowujesz i odnawiasz? Co pomaga Ci je odblokować?

15.00
21.00

25 LISTOPADA

Nawyki twórczego umysłu
Czy myślałaś kiedyś o uczeniu się i osadzaniu w roli artystki jako
o rozwijaniu nawyków? Zwracasz uwagę na swoje twórcze rytuały,
które pomagają Ci w pracy? Umiesz dostrzec przyzwyczajenia,
automatyczne zachowania, które utrudniają Ci realizację działań?
Nawyki ma każda z nas. Jedne pomagają, a inne przeszkadzają
w codziennej pracy. Ich siła polega między innymi na tym, że są
nieuświadomione. Zachęcamy więc, żebyś je rozpoznała.
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15.00
21.00

26 LISTOPADA

Krytyk wewnętrzny
Czy mimo wyznaczonych celów, określonych zasobów i wypracowanych
nawyków twórczych czasem masz wrażenie, że nie jesteś w stanie
podjąć, kontynuować lub zakończyć swojej pracy? Czy bywa tak, że
paraliżuje Cię lęk, nachodzi zwątpienie, stwierdzasz, że praca twórcza
nie jest dla Ciebie? Czy wstydzisz się dzielić swoją pracą? Masz
trudność w mówieniu o sobie dobrze? Uważasz, że opowiadanie o
swojej pracy z uznaniem, docenianie siebie i dostrzeganie własnych
sukcesów właściwie nie przystoi czy jest domeną zadufanych w sobie
chwalipięt? Czy odczuwasz silną potrzebę wielokrotnego poprawiania
tego, co zrobisz?

15.00
21.00

27 LISTOPADA

Sztuka i pieniądze

Jak poruszasz się w świecie finansów? Ile energii i czasu poświęcasz
na martwienie się o stan swojego portfela? Co z tego wynika?
Czym dla Ciebie są pieniądze? Co czujesz, kiedy o nich myślisz?
Czy tworzenie traktujesz jak działalność zarobkową? Co myślisz
na temat swoich dochodów w kontekście uprawiania sztuki?
Jak gospodarujesz swoimi środkami finansowymi? Jakich zmian
w sferze finansowej potrzebujesz?

15.00
21.00

28 LISTOPADA

Plan rozwoju zawodowego
Może myślisz, że skoro nie jesteś szefową wielkiego przedsiębiorstwa,
nie masz na głowie rady nadzorczej i akcjonariuszy – to planowanie
tego, co będziesz robiła za dwa lata nie ma większego sensu? Stawiasz
pierwsze kroki w świecie sztuki? Działasz intuicyjnie? Improwizujesz?
Uważasz, że tabelki raczej zabijają, niż wzmacniają kreatywność?
Planowanie kojarzy Ci się ze stratą czasu?
Zapisy: m.kozlowska@okn.edu.pl
tel. 12 644 38 98

WARSZTATY

Pieniądze i sztuka to dwa kompletne przeciwieństwa – wydaje
się, że taka jest pierwsza, najczęściej spotykana reakcja na
zestawienie tych dwóch słów obok siebie.
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24
LISTOPADA
10.00
12.30

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Deseń po góralsku:
stare na nowe/nowe na stare

Prowadzenie: Joanna Zemanek, Krystyna Malinowska

WARSZTATY

Warsztaty tworzenia autorskich, inspirowanych motywami ludowymi
wzorów, które można wykorzystać jako nadruki na materiale. Tradycyjne
hafty ludowe zostaną poddane trawestacji i uproszczone do znaku
graficznego. Finalnie powstaną własnoręcznie dekorowane apaszki.
Nowo zaprojektowany haft będzie można stosować na różnego rodzaju
materiałach. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane techniki:
malowania na bawełnie, stempla topowanego, szablony.
ZAPISY DO 13 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka 		
www.dworek.eu

13.00

Liczba miejsc ograniczona

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Moniuszkujmy razem

Prowadzenie: Adam Prucnal (BRAThANKI) oraz Stanisław Rzepiela
(Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa)

Uczestnicy wcielą się w rolę aranżerów, a punktem wyjścia będą
oryginalne kompozycje autora „Halki”. Do udziału zapraszamy osoby
muzykujące, które znają twórczość Moniuszki, nie jest to jednak
warunek konieczny. Wartością będzie nietypowe instrumentarium
oraz chęć kreacji, a zwieńczeniem koncert finałowy i możliwość
zaprezentowania się na scenie Dworku Białoprądnickiego.
KONTYNUACJA WARSZTATÓW: 1 grudnia
KONCERT FINAŁOWY: 1 grudnia

ZAPISY DO 15 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka
www.dworek.eu

Liczba miejsc ograniczona
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25
LISTOPADA
18.00
20.30

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Uszyj halkę – warsztaty
szycia spódnic
Prowadzenie: Maria Gawrońska
Kontynuacja warsztatów z 18 listopada 2019
Warsztaty szycia halek oraz spódnic. Uczestnicy pod bacznym okiem
doświadczonej krawcowej i projektantki wykonają nietuzinkowe stroje,
które zostaną zaprezentowane na pokazie wieńczącym projekt.
ZAPISY DO 13 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka 		
www.dworek.eu

Liczba miejsc ograniczona

18.00
19.00

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Biżu à la Halka
Prowadzenie: Agnieszka Matusiak
Kontynuacja warsztatów z 18 listopada 2019
Warsztaty tworzenia biżuterii inspirowanej motywami góralskimi
z wykorzystaniem nietypowych materiałów oraz sposobów tworzenia
w glinie. Góralska fantazja połączona z niebanalnym tworzywem.
ZAPISY DO 13 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka 		
www.dworek.eu

Liczba miejsc ograniczona

WARSZTATY

26
LISTOPADA

46

16.30
19.30

Szkoła Podstawowa nr 50 im. W. Tetmajera
ul. Katowicka 28

Zapaski (fartuchy) krakowskie
Patrz opis 19 listopada
ZAPISY: pracowniastrojukrakowskiego@gmail.com
Facebook: Pracownia stroju krakowskiego
przy Towarzystwie Przyjaciół Bronowic

27
LISTOPADA

WARSZTATY

16.30
19.30

Szkoła Podstawowa nr 50 im. W. Tetmajera
ul. Katowicka 28

Zapaski (fartuchy) krakowskie
Patrz opis 19 listopada
ZAPISY: pracowniastrojukrakowskiego@gmail.com
Facebook: Pracownia stroju krakowskiego
przy Towarzystwie Przyjaciół Bronowic

27
LISTOPADA
16.30
19.30

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14

Kuźnia dizajnu.
Wykonywanie biżuterii
metodą Peyote
Prowadzenie: Art-Huta
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży,
dorosłych i seniorów.
ZAPISY: j.kornas@okn.edu.pl
tel. 12 648 08 86
www.kuznia.edu.pl

28
LISTOPADA
16.30
19.30

47

Szkoła Podstawowa nr 50 im. W. Tetmajera
ul. Katowicka 28

Zapaski (fartuchy) krakowskie
Patrz opis 19 listopada
ZAPISY: pracowniastrojukrakowskiego@gmail.com
Facebook: Pracownia stroju krakowskiego
przy Towarzystwie Przyjaciół Bronowic

18.00

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14

Prowadzenie: Zakątek Artystyczny
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży,
dorosłych i seniorów.
ZAPISY: j.kornas@okn.edu.pl
tel. 12 648 08 86
www.kuznia.edu.pl

29
LISTOPADA
18.00

Spółdzielnia Ogniwo
ul. Paulińska 28

Po stronie dizajnu. Warsztaty
tworzenia książki obrazkowej.
Prowadzenie: Ada Augustyniak
Teoretyczno–praktyczne spotkanie, w trakcie którego osoby
uczestniczące poznają różnice między książką obrazkową i książką
ilustrowaną. Przykłady książek obrazkowych z różnych krajów
praktycznie sprawdzą, jakie możliwości daje to wyjątkowe medium.
Każda osoba wyjdzie z warsztatów z własną książką obrazkową.
ZAPISY: spoldzielniaogniwo@gmail.com
www.ogniwo.org

WARSZTATY

Kuźnia Designu
Stwórz własną NH-sówkę

48

30
LISTOPADA
09.00
20.00

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
– Zajazd Kościuszkowski, ul. Papiernicza 2

Gorsety – nie tylko Gaultier
Prowadzenie: Aneta Larysa Knap
Warsztaty szycia gorsetów stanowiące połączenie wiedzy o tradycji
strojów ludowych z praktyką nowoczesnego projektowania, krawiectwa
oraz niesztampowego podejścia do wykorzystywania motywów ludowych w modzie i dizajnie.

WARSZTATY

ZAPISY DO 13 LISTOPADA:
zapisy@dworek.eu, hasło: halka 		
www.dworek.eu

10.00
13.00

Liczba miejsc ograniczona

ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4

Psychofreski. Zaproszenie do
spontanicznego tworzenia na żywo
Prowadzenie: Agata Brzoska
Wydarzenie pełne swobodnej twórczości, zapraszające chętnych
do wspólnej improwizacji wizualnej. Dla każdego, bez względu
na umiejętności i środowisko: artystów, amatorów, zawodowców,
malujących, fotografów, pisarzy, zaciekawionych i poszukujących.
ZAPISY: m.kozlowska@okn.edu.pl
tel. 12 644 38 98

11.00
14.00

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – Galeria Huta Sztuki
os. Górali 5

Zielona ściana – naturalny
oczyszczacz powietrza

Prowadzenie: Elżbieta Urbańska-Kłapa z Pracowni Animacji
Ekologicznej Ośrodka Kultury im C.K. Norwida.

Spotkanie warsztatowe, podczas którego zbudujemy zieloną ścianę
w przestrzeni Ośrodka Kultury – będzie ona oddychać i oczyszczać
nasze powietrze. Powiemy i pokażemy, jak ją zbudować, jakie dobrać
rośliny, podamy sposoby montażu i pielęgnacji. Hasło przewodnie:
Nie musimy kupować oczyszczaczy powietrza, wystarczy zbudować
zieloną ścianę.
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ZAPISY: hutasztuki@okn.edu.pl
tel. 12 644 27 65

30 LISTOPADA
01 GRUDNIA
ul. Dolnych Młynów 10

ZRÓB SE żywicę w drewnie.
Zatapianie żywicy w drewnie – wykonanie
dizajnerskiej podstawki na telefon

30 LISTOPADA
Pierwszy dzień warsztatów potrwa od 4 do 5 godzin.
W tym czasie uczestnicy będą obrabiać i przygotowywać,
a na koniec zalewać żywicą drewno.

13.00
17.00

1 GRUDNIA
Drugi dzień warsztatów potrwa również około 4 godzin.
W tym czasie uczestnicy będą obrabiać i wykańczać
zalane żywicą elementy.

ZAPISY POPRZEZ: facebook.com/TargiDizajnuKUPSE

11.00
13.00

Forum Wydarzeń
ul. M. Konopnickiej 28

ZRÓB SE foto ramkę ze styropianu
Strefa Małego Dizajnera
ZAPISY POPRZEZ: facebook.com/TargiDizajnuKUPSE

WARSZTATY

12.00
17.00

50

01
GRUDNIA
12.00
14.00

Forum Wydarzeń
ul. M. Konopnickiej 28

ZRÓB SE domek kartonowy. Tworzenie
i malowanie domków z kartonu
Strefa Małego Dizajnera
ZAPISY POPRZEZ: facebook.com/TargiDizajnuKUPSE

WARSZTATY

13.00
14.00

Forum Wydarzeń
ul. M. Konopnickiej 28

ZRÓB SE worki na owoce i warzywa.
Szycie worków eko do pakowania
warzyw, owoców i zakupów
Strefa Małego Dizajnera
ZAPISY POPRZEZ: facebook.com/TargiDizajnuKUPSE

14.00
16.00

Forum Wydarzeń
ul. M. Konopnickiej 28

ZRÓB SE zimowy karmnik
Strefa Małego Dizajnera
ZAPISY POPRZEZ: facebook.com/TargiDizajnuKUPSE

15.00
17.00

Forum Wydarzeń
ul. M. Konopnickiej 28

ZRÓB SE koszulkę. Projektowanie
napisów i obrazków na koszulkach
Strefa Małego Dizajnera
ZAPISY POPRZEZ: facebook.com/TargiDizajnuKUPSE
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16.00
18.00

Forum Wydarzeń
ul. M. Konopnickiej 28

ZRÓB SE slime. Zabawa cieczą
nienewtonowską
Strefa Małego Dizajnera
ZAPISY POPRZEZ: facebook.com/TargiDizajnuKUPSE

16.00
18.00

Forum Wydarzeń
ul. M. Konopnickiej 28

ZRÓB SE naturalne środki czystości
Strefa Małego Dizajnera
ZAPISY POPRZEZ: facebook.com/TargiDizajnuKUPSE

17.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Sztuka na co dzień
Szkliwienie wypalonych form poprzez malowanie szkliwem,
angobą oraz wykorzystanie kruszonego szkła. Przygotowanie prac
do ostatecznego wypału na szkliwo. Ostateczny wypał.
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

WARSZTATY

03
GRUDNIA

52

04
GRUDNIA
10.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Sztuka na co dzień
Patrz opis 3 grudnia
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

13.30

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

WARSZTATY

Warsztaty dla młodych dizajnerów
Patrz opis 13 listopada
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

05
GRUDNIA
13.30
15.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Warsztaty dla młodych dizajnerów
Patrz opis 13 listopada
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

06
GRUDNIA
10.00
17.00

53

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Sztuka na co dzień
Patrz opis 3 grudnia
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

WARSZTATY

4

54

SZTUKA DO RZECZY

POKAZY
ILMOWE

DESIGN W KRAKOWIE

55

23
LISTOPADA
16.00
17.00

Krakowskie ForUm Kultury
ul. Mikołajska 2

Poużywajmy sobie. Historia
polskiego wzornictwa
Film dokumentalny w reżyserii Małgorzaty Olimpii Świderskiej,
zrealizowany przez DOMO+ w koprodukcji z Instytutem Wzornictwa
Przemysłowego i we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.
„Poużywajmy sobie. Historia polskiego wzornictwa” to fascynująca
podróż w czasie, ukazująca rozwój polskiego designu na przestrzeni
XX i XXI wieku. Dokument daje nam możliwość poznania przedmiotów,
które stały się symbolami swoich czasów.

		

ZAPISY: targikogelmogel@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona

18.00
20.40

Kino Pod Baranami
Rynek Główny 27

Świątynie Kultury 3D
reż. Wim Wenders, Michael Glawogger, Michael Madsen,
Robert Redford, Margreth Olin, Karim Aïnouz
Sześciu reżyserów przedstawia historię i architekturę słynnych
światowych budynków. Czy budynki są w stanie przemówić własnym
głosem i powiedzieć coś o nas samych i o stanie naszej cywilizacji?
Nakręcony w 3D film przedstawia indywidualne spojrzenie sześciu
słynnych reżyserów na sześć ikonicznych europejskich budowli
potraktowanych tu jak lustro nas samych i dzisiejszej kultury.
Każdy z twórców pokazuje dany obiekt na swój własny sposób,
przy zachowaniu charakterystycznej dla siebie stylistyki i filmowego
języka. Wim Wenders portretuje słynną Filharmonię Berlińską, Robert
Redford – Instytut Salka w kalifornijskim mieście La Jolla, Michael
Madsen – więzienie Halden w norweskim mieście Halden, Michael
Glawogger – Rosyjską Operę Narodową, Margreth Olin – Operę w Oslo,
a Karim Aïnouz – Centrum Georgesa Pompidou w Paryżu.
BILETY: www.kinopodbaranami.pl

POKAZY FILMOWE

02
GRUDNIA

5

56

SZTUKA DO RZECZY

DESIGN KIDS

DESIGN W KRAKOWIE

57

13
LISTOPADA
13.30
15.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Warsztaty dla młodych dizajnerów
Zajęcia ceramiczne dla dzieci. Rezultatem będzie stworzenie
własnego dzieła sztuki użytkowej, wykonanego z gliny szamotowej
według własnej formy lub z płynnej gliny, z wykorzystaniem gotowych
form. Po wypale przedmioty będą szkliwione. Uczestnicy będą mogli
wykorzystać kolorowe szkliwa płynne oraz kruszone. Warsztaty
przyczyniają się do rozwoju zdolności manualnych, wyobraźni,
wrażliwości artystycznej oraz kształtują kreatywność i wrażliwość
estetyczną dzieci.
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

11.00

Centrum Szkła i Ceramiki Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
– Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Lipowa 3

W pogoni za kolorem
W czasie „Sztuki do rzeczy” 2019 w Galerii Lipowa 3 będzie
prezentowana wystawa najsłynniejszego projektanta z ulicy
Lipowej – Jerzego Słuczana-Orkusza. W trakcie warsztatów
młodzi uczestnicy najpierw zapoznają się z twórczością artysty
na wystawie czasowej oraz na wystawie stałej Centrum, by następnie
w praktyce poznać tajniki formowania dawnych szkieł. W trakcie pokazu
hutnicy specjalnie wykonają dla nich kopię jednego z muzealnych
obiektów. Następnie, gdy młodzi adepci dizajnu zapoznają się już ze
szkłem doby PRL-u, przejdą na salkę warsztatową, gdzie będą czekały
na nich szablony, ułatwiające stworzenie własnego projektu szkła.
Do wzorów wazonów, butli, amfor i miseczek „dokleją” szczypanki,
guzy, oploty. Gotowy wzór odrysują i pomalują na szkle.
Wykonane przez siebie prace zabiorą do domu jako pamiątkę
z warsztatów.
ZAPISY: rezerwacje@lipowa3.pl 				
tel. 12 423 67 90

www.lipowa3.pl

DESIGN KIDS

16
LISTOPADA

58

16
LISTOPADA
11.30
12.30

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza, poziom +1
ul. Zakopiańska 105

13.00
14.30

Dotyk sztuki

15.00
16.30

Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat na niezwykłe warsztaty.
Podczas zajęć przełożymy wraz z dziećmi płaski obraz na obraz
przestrzenny. Naszą inspiracją staną się dzieła znanych artystów,
takich jak Salvador Dali, Vincent van Gogh czy Gustav Klimt.
Wykorzystamy ciekawe faktury, różnorodne materiały i kształty
tak, by osoby niewidome i słabowidzące mogły poczuć i wyobrazić
sobie przedstawione na obrazach historie, krajobrazy, ludzi.
Każde z dzieci otrzyma przygotowany na tę okazję „Kreatywny
zeszyt Małego Projektanta”.

DESIGN KIDS

ZAPISY: solvay.park@cel-edu.pl (proszę podać godzinę)
www.solvaywnetrza.pl

17
LISTOPADA
10.00
10.40

Żywe Muzeum Obwarzanka
ul. I. Paderewskiego 4

11.00
11.40

Torus, czyli obwarzanek

12.00
12.40

Warsztaty piekarskie (dorośli i dzieci od 3 lat,
limit miejsc: 20 osób/warsztat)
Patrz opis 17 listopada

ZAPISY: m.siudak@muzeumobwarzanka.com
(prosimy podać rodzaj warsztatów, godzinę,
wiek uczestników oraz dane kontaktowe)
www.muzeumobwarzanka.com

10.00
11.00

Żywe Muzeum Obwarzanka
ul. I. Paderewskiego 4

Torus, czyli obwarzanek

Warsztaty plastyczne (dorośli i młodzież od 10 lat,
limit miejsc 10 osób/warsztat)

59

Patrz opis 17 listopada
ZAPISY: m.siudak@muzeumobwarzanka.com
(prosimy podać rodzaj warsztatów, godzinę,
wiek uczestników oraz dane kontaktowe)
www.muzeumobwarzanka.com

19
LISTOPADA
15.30
17.00

Politechnika Krakowska, Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości
al. Jana Pawła II 37 budynek G

Wieżowiec i miarka się skończyła.
Dzieci razem z Panią Miarką projektują
wieżowiec bioniczny
Dzieci poznają rozwiązania inżynierskie podobne do mechanizmów
świata roślin i zastosowane w budownictwie wysokościowym na całym
świecie. Będzie to punkt wyjścia do samodzielnego wykonania projektu
wieżowca bionicznego. Dzieci zabiorą swoje projekty do domu.
ZAPISY: miarologia.pl/zapisy

20
LISTOPADA
13.30
15:00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Warsztaty dla młodych dizajnerów
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

DESIGN KIDS

Przedział wiekowy: 7-12 lat

60

23
LISTOPADA
11.00
12.00
14.00
15.00

Wytwórnia
ul. Ślusarka 9

Warsztaty naukowe w ramach
wydarzenia „Odkryj w sobie
designera! Finał!”
Przedział wiekowy: 4–99+

DESIGN KIDS

Na zajęciach poznamy dwa stany skupienia – stały i ciekły na
przykładzie rozpuszczania się lodu. Sprawdzimy, w jaki sposób woda
zamienia się w lód i na odwrót. Zaobserwujemy przedmioty o różnej
temperaturze. Zastanowimy się też, czy lód może być suchy, a jeśli tak,
to czym rożni się od tego w lodowce.
Zrobimy obłok na ziemi i chmurę zamkniętą w bańce mydlanej.
Nadmuchamy balon za pomocą suchego lodu oraz zobaczymy, jaka
siła w nim drzemie.
ZAPISY: www.odkryjwsobiedesignera.pl
www.wytworniakrakow.pl
facebook.com/WytworniaKrakow

24
LISTOPADA
11.00
12.00

Krakowskie Forum Kultury
ul. Mikołajska 2

Wykonywanie zabawek na kiju,
w duchu epoki PRL
Przedział wiekowy: 6–9 lat
Liczba uczestników: 8
Jak powstają zabawki na kiju? Dzieci pomalują i ozdobią głowy
wybranych zwierzaków np. koników lub osiołków itp. Każde
będzie miało do ozdobienia dwa symetryczne elementy, które
później będą mocowane na patyku.
ZAPISY: www.targikogelmogel@gmail.com

61

12.30
13.30

Krakowskie Forum Kultury
ul. Mikołajska 2

Warsztaty z batikowania
Przedział wiekowy: 12–15 lat
Liczba uczestników: 8
Warsztaty dla dzieci z wykonywania ozdób drewnianych starą
zdobniczą techniką batikowania.
ZAPISY: www.targikogelmogel@gmail.com

14.00
16.00

Krakowskie Forum Kultury
ul. Mikołajska 2

Papiery marmurkowe. Warsztaty
barwienia papieru
Każda z osób zainteresowanych będzie mogła dołączyć
w dowolnej chwili trwania warsztatów.
W trakcie warsztatów będzie można zapoznać się z ciekawą
i magiczną techniką barwienia papieru tzw. marmurkowaniem.
Każdy z uczestników warsztatów stworzy swój unikalny marmurek.

26
LISTOPADA
15.30
17.00

Politechnika Krakowska, Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości
al. Jana Pawła II 37 budynek G

M(i)arkowy samochód. Dzieci razem
z Panią Miarką projektują nowy model
samochodu bionicznego.
Przedział wiekowy: 7–12 lat
Podczas tego inżyniersko-designerskiego warsztatu dzieci
poznają efektywny model aerodynamiczny, zaczerpnięty ze świata
zwierząt pływających i wykorzystany przez światowej sławy
koncern motoryzacyjny. Będzie to punkt wyjścia do samodzielnego

DESIGN KIDS

Przedział wiekowy: 3+

wykonania projektu nowego modelu samochodu bionicznego. Dzieci
zabiorą swoje projekty do domu.
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ZAPISY: www.miarologia.pl/zapisy

30
LISTOPADA
11.00
12.30

Muzeum Krakowa, Oddział Nowej Huty – Światowid
os. Centrum E 1

Oko na detal

Prowadzenie: Kamila Twardowska

DESIGN KIDS

Czy Nowa Huta to miasto dizajnu? A może miasto sztuki? Co odróżnia
jej przestrzeń od przestrzeni innych „młodych” rejonów Krakowa?
Podczas warsztatów przeznaczonych dla dzieci w wieku 8–10 i 11–13
lat (pracujących w dwóch grupach jednocześnie) zostanie zwrócona
uwaga na bogaty detal architektoniczny Nowej Huty: bramy, balustrady,
rzeźby, neony czy mozaiki. Uczestnicy dowiedzą się, że miasto powinno
być nie tylko mądrze zaprojektowane, ale też piękne, a architektura
oddziałuje również na inne zmysły, nie tylko wzrok. W efekcie tego
kreatywnego spotkania dzieci zaprojektują własne dekoracje budynków,
a przy tym nauczą się baczniej obserwować otaczającą je miejską
rzeczywistość.

04
GRUDNIA
13.30
15.00

Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Warsztaty dla młodych dizajnerów
Patrz opis 4 grudnia
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

05
GRUDNIA
13.30
15.00
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Nowohuckie Centrum Kultury Pracownia Ceramiczna A 012
al. Jana Pawła II 232

Warsztaty dla młodych dizajnerów
Szkliwienie wypalonych form poprzez malowanie szkliwem
oraz wykorzystanie kruszonego szkła. Przygotowanie prac
do ostatecznego wypału na szkliwo. Ostateczny wypał.
ZAPISY: tel. 505 653 304
www.nck.pl

DESIGN KIDS

6

64

SZTUKA DO RZECZY

TARGI

DESIGN W KRAKOWIE

16
LISTOPADA
10.00
18.00

65

CH Solvay Park, Solvay Wnętrza, poziom +1
ul. Zakopiańska 105

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem
Targi wyposażenia wnętrz i dizajnu zorganizowane we współpracy
z Krakow Design Festival. Konsultacje z zakresu architektury
wnętrz z wykładowcami Szkoły Wnętrz i Przestrzeni.
Spotkanie z gościem specjalnym – wybitnym architektem
Robertem Koniecznym.
www.zaprojektowani.com.pl

19 20
LISTOPADA

Kiermash. Wydarzenie zamknięte
Open Eyes Economy Summit 4

facebook.com/events/2322193254671095

23 24
LISTOPADA
11.00
18.00

Krakowskie Forum Kultury
ul. Mikołajska 2

Targi Kogel Mogiel
Na Targach Vintage i Retro Kogel Mogel czekać będzie na Was
niepowtarzalna, miła, klimatyczna atmosfera w stylu retro.
Przy dźwiękach starych winyli w strojach vintage spędzicie dzień
w gronie wspaniałych wystawców oferujących modę, akcesoria
i dizajn z minionych epok.
facebook.com/targikogelmogel

TARGI

Centrum Kongresowe ICE
ul. M. Konopnickiej 17

66

30 LISTOPADA
01 GRUDNIA
11.00
19.00

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Plac Szczepański 3a
Forum Designu
ul. Focha 1 (dawny Hotel Cracovia)

Targi artystów i designerów
NÓWKA SZTUKA
Wydarzenie jest skierowane do twórców, koneserów sztuki i designu,
miłośników oryginalnych dzieł i poszukiwaczy nowych talentów.
Celem jest ułatwienie artystom nawiązania kontaktów oraz współpracy
z odbiorcami ich twórczości oraz sprzedaż oryginalnych dzieł
i projektów, a także zachęcenie społeczności Krakowa do kupowania
unikatowych i oryginalnych prac.

TARGI

www.nowkasztuka.com

01
GRUDNIA
11.00
18.00

Forum Wydarzeń
ul. M. Konopnickiej 28

Targi Dizajnu KUP SE
+ strefa MAŁEGO DIZAJNERA
Targi Dizajnu KUP SE to przestrzeń, w której można znaleźć wyjątkowe
przedmioty m.in. polski hand made, biżuterię i naturalne kosmetyki.
Planujemy również strefę FASHION, strefę PSIEGO dizajnu i wiele
innych inspiracji.
W ramach Festiwalu Sztuka do rzeczy – czyli design w Krakowie,
oprócz Targów Dizajnu KUP SE, przygotowaliśmy specjalną strefę
MAŁEGO DIZAJNERA. To znana już wszystkim strefa warsztatowa
ZRÓB SE, którą powiększamy o warsztaty dla dzieci. Będzie można
znaleźć u nas również rzeczy dla dzieci, zabawki, akcesoria,
a także ubrania.
facebook.com/Fabrykafestiwal

14 15
GRUDNIA
11.00
19.00
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Forum Wydarzeń
ul. M. Konopnickiej 28

Świąteczne prezenty
w Forum
Art & Food Bazar, Kraków Łał,
trefa Kosmetyków Naturalnych

TARGI

facebook.com/Kiermash

7

68

SZTUKA DO RZECZY

PRZESTRZEŃ
MIEJSKA

DESIGN W KRAKOWIE

16 17
LISTOPADA
10.00
18.00

69

MIEJSCE: pracownie artystyczne oraz prywatne
mieszkania i domy zlokalizowane na terenie miasta

Jak pisał wybitny Charles Eames, „W końcu wszystko jest ze sobą
w relacji – ludzie, idee, przedmioty. Jakość tej relacji jest kluczem
do jakości samej w sobie”. W wyjątkowych, bo niedostępnych na co
dzień, prywatnych wnętrzach chcemy zaprosić do przyjrzenia się
ideom, które przyświecały ich projektowaniu oraz roli przedmiotów,
a także ich wzajemnym relacjom z człowiekiem. Jak te elementy
tworzą nasze najbliższe otoczenie, nasze mieszkania, domy i miejsca
pracy oraz jak na nas oddziałują? Tego wszystkiego będzie można
bezpośrednio doświadczyć, a następnie przedyskutować podczas
oprowadzania po wnętrzach przez właścicieli.
Zapisy: www.fomkrakow.pl
facebook.com/festiwalotwartemieszkaniakrakow

17
LISTOPADA
12.00

START: Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52

Zaprojektowani – Krakowskie
Spotkania z Dizajnem.
W poszukiwaniu krakowskiego
street artu
Prowadzenie: Rafał Stanowski

Spacer śladami street artu w Krakowie, który poprowadzi znawca
tej formy sztuki oraz współautor Krakowskiego Szlaku Street Artu.
ZAPISY: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
kursy@ksa.edu.pl, podając imię, nazwisko, datę i godzinę
oraz nazwę wydarzenia
facebook.com/zaprojektowani.event
www.zaprojektowani.com.pl

SPACERY ARCHITEKTONICZNE / PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Relacja – ludzie, idee, przedmioty.
Stowarzyszenie „Otwarte Mieszkania”

70

23
LISTOPADA
14.00

START GRY: LostBar
ul. Szewska 20/3

PRZESTRZEŃ MIEJSKA / SPACERY ARCHITEKTONICZNE

Intryga zaprojektowana
Wernisaż już jutro, dzieła nie ma, autora też nie. „Pies” był
najbardziej wyczekiwanym dziełem 2019 roku. Co sprawiło, że słynny
Alfred de Coupage ukrył się razem ze swą perełką? Ty i Twoja drużyna
będziecie musieli podjąć się śledztwa. Przemierzycie zakamarki
Krakowa w poszukiwaniu dowodów i niezbędnych informacji ze świata
sztuki i dizajnu. Będziecie musieli dowiedzieć się wiele o świecie
artystów, o tym co i jak tworzą, aby spróbować odkryć co się stało
z Alfredem de Coupage. Dochodzenie będzie miało charakter gry
miejskiej, w której będziecie przemieszczać się od punktu do punktu,
rozwiązując zagadki. Na swojej drodze spotkacie aktorów w roli osób
ze świata słynnego Alfreda i odkryjecie nieoczywiste miejsca związane
z krakowskim dizajnem.
ZAPISY: info@riddlygames.com
www.riddlygames.com
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SZTUKA DO RZECZY

KONCERT

DESIGN W KRAKOWIE
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01
GRUDNIA
18.00

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – Sala Kominkowa
ul. Papiernicza 2

Koncert finałowy projektu
„Zróbże Halkę” i pokaz mody
Anety Larysy Knap

Aneta Larysa Knap jest producentką i organizatorką największego
pokazu mody folk w kraju o nazwie „Polki Folki”, prekursorką
połączenia tradycji z nowoczesnością w branży odzieżowej. Zajmuje
się tworzeniem nowatorskiego stylu bazującego na dotychczasowych
kanonach emblematów góralskiego folkloru, scalaniem codzienności
i funkcjonalności z nieskazitelnym charakterem rejonu Podhala. Jest
właścicielką ekologicznej marki „Folk Design”.
ZAPISY DO 29 LISTOPADA: 			
zapisy@dworek.eu, hasło: halka
www.dworek.eu

Liczba miejsc ograniczona

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny z wyjatkiem:

Open Eyes Economy Summit 4 oraz
ELEMENT URBAN TALKS
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

KONCERT

Finałem projektu „Zróbże Halkę” będzie widowisko prezentujące efekty
współpracy muzyków oraz uczestników warsztatów pod kierunkiem
Adama Prucnala i Stanisława Rzepieli. Koncert będzie połączony
z pokazem elementów strojów wykonanych przez uczestników
pozostałych warsztatów odbywających się w Dworku Białoprądnickim
oraz pokazem mody projektantki Anety Larysy Knap.
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(pomiędzy Barbakanem
a pomnikiem Jana Matejki)
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25 CH Solvay Park
Solvay Wnętrza poziom +1
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Forum Designu
Focha 1

12 Dydo Poster Gallery
al. Focha 1
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Krakowskie Szkoły
Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52

26 Nowohuckie Centrum
Kultury
al. Jana Pawła II 232
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20 Centrum Szkła i Ceramiki
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27 Muzeum Krakowa
Oddział Nowej Huty
– Światowid
ŚLIW IAKA
os. Centrum E1
28 ARTzona Ośrodka Kultury
im. C.K. Norwida
os. Górali 4
29 Ośrodek Kultury
im. C.K. Norwida
Galeria Huta Sztuki
os. Górali 5
30 Galeria m Klubu Kuźnia
Ośrodka Kultury
im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31 Klub Kuźnia Ośrodka Kultury
im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
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