facebook.com/sztukadorzeczy

3

Sytuacja zagrożenia epidemicznego COVID-19
nałożyła na nas szereg wyzwań i ograniczeń.
Sporą cześć czasu w tym roku spędziliśmy
w domu, dlatego hasłem tegorocznej edycji jest
DOM. Nasze centra życiowe stały się przestrzeniami, w których realizujemy wszystkie
nasze potrzeby związane z rodzinnymi i jednocześnie zawodowymi obowiązkami. Codzienna
praca, nauka, jak również wolny czas oraz
interakcje społeczne realizowane są obecnie
w oparciu o nasze prywatne otoczenie i rzeczywistość wirtualną.

Sztuka do Rzeczy 2020 odbędzie się w rygorze sanitarnym zgodnie
z wytycznymi GIS, MKiDN oraz wewnętrznymi regulacjami Organizatorów poszczególnych wydarzeń. Udział w nich oznacza akceptację tych
zaleceń i odbywa się na własną odpowiedzialność.
Harmonogram niektórych wydarzeń może ulec zmianie. Szczegółowe informacje na temat rygorów sanitarnych, a także ewentualnych
zmian w godzinach realizacji wydarzeń dostępne są bezpośrednio
u ich Organizatorów.

14
LISTOPADA

SZTUKA DO RZECZY

WYSTAWY

15.00

5

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

Odzyskane
Wernisaż wystawy obrazów Anny Becherki

Ekspozycja prezentuje asamblaże i płaskorzeźby powstałe ze starych kabli,
głównie komputerowych. Prace artystki to upcycling i recycling w jednym.

Jej twórczość jest wyrazem postawy życiowej artystki, opierającej się
na szacunku i akceptacji otaczającego świata z jednoczesnym działaniem polegającym na tworzeniu z istniejących już struktur (komputero-śmieci) oraz eliminowaniu i ograniczeniu własnych odpadów.
Swoją twórczością chciałaby zachęcić do zmiany schematu postrzegania
odpadów jako bezużytecznego surowca, pokazując zarazem, że kreacja
jest możliwa na bazie istniejących struktur, a granicą jest tylko wyobraźnia.
Anna Becherka – absolwentka studiów podyplomowych w Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi, rezydentka Art_Inkubatora w ramach Fabryki Sztuki
w Łodzi, Właścicielka marki BECHANN.
www.okn.edu.pl/strona-glowna/regulaminy

19
LISTOPADA
18:00

Krakowskie Szkoły Artystyczne
Zamoyskiego 52

Zaprojektowani: Fotoprzestrzenie
Wernisaż wystawy czynnej do 31 stycznia 2021

„Fotoprzestrzenie” to wyjątkowe spojrzenie młodych artystów z Krakowskich Szkół Artystycznych na temat przestrzeni. Zaprezentują oni
serię prac nawiązujących do tytułowego tematu, wykonanych w różnych dziedzinach: od architektury wnętrz, przez visual merchandising
– czyli projektowanie przestrzeni komercyjnych – aż po artystyczną,
konceptualną fotografię. Spacer w przestrzeni zabytkowego budynku Krakowskich Szkół Artystycznych stanie się w niezwykłą podróżą
w głąb nieograniczonej wyobraźni młodych twórców. Wystawa będzie
uroczystą inauguracją 7. edycji Zaprojektowanych – Krakowskich Spotkań z Dizajnem (19—22 listopada).
DESIGN W KRAKOWIE

Transmisja live w internecie: Instagram @krakowskie_szkoly_artystyczne

WYSTAWY

1

19
LISTOPADA

6

18.00

Online

Henryk Fundacja
Kawiarnia jest kawiarnią jest kawiarnią

Oceany czarnej kawy
zastygły między nami.
Rozbitkowie w filiżance kawy
Mięciutkiej jak czarny aksamit.
Agnieszka Osiecka

23→30
LISTOPADA
14.00
→18.00

7
wt.

–

pt.

Galeria Dystans
ul. Św. Krzyża 14

W(y)prowadzeni w las czyli drewno w domu
Wystawa designu, którego podstawowym budulcem jest drewno. Aranżacja prezentuje elementy wyposażenia wnętrz autorstwa polskich
projektantów, którzy w swoich realizacjach wykorzystują drewno,
stal, kamień, bawełniane tkaniny i naturalne wypełniacze. Z użyciem
takich tworzyw w betonowych przestrzeniach możemy stworzyć nasz
prywatny las.

Aktualne informacje na temat wydarzenia:
www.henrykfundacja.com

21
LISTOPADA
18.00

Klub osiedlowy K2O – osiedle Mieszkaj w Mieście
ul. Wizjonerów 2

IG (Ich Grafiki)
Wernisaż wystawy

Wernisaż wystawy prac młodych grafików związanych z Krakowem,
którzy tworzą swoje prace w obszarze architektury i urbanistyki.
Łącząc cyfrowe techniki oraz nadając im nową formę udowadniają,
że przemyślany design może być platformą do eksperymentowania
z łączeniem technik twórczych. Autorzy, którzy publikują na co dzień
cyfrowe realizacje w sieci, na Instagramie, tym razem zaprezentują
swoją twórczość w realnej przestrzeni.
Zapisy: klub@mieszkajwmiescie.pl
www.mieszkajwmiescie.pl/sztukadorzeczy2020

WYSTAWY

WYSTAWY

www.galeriadystans.pl

„Kawiarnia jest kawiarnią jest kawiarnią” to wystawa zrealizowana we
współpracy ze współczesnymi artystkami i artystami. Jest opowieścią o przestrzeni spotkania, o ekspansywnym otoczeniu i miejscu,
wewnątrz którego wykluwają się nowe idee i gdzie współistnieją obce,
często wrogie sobie obozy, a krążenie między stolikami przypomina
intelektualną robinsonadę.

19→22
LISTOPADA

SZTUKA DO RZECZY

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52

WYKŁADY
SPOTKANIA
DEBATY

Zaprojektowani – Krakowskie Spotkania
z Dizajnem
W YKŁ ADY

Zaprojektowani to wydarzenie organizowane przez Krakowskie Szkoły
Artystyczne, które jest nastawione na prezentację nowych trendów
w projektowaniu wnętrz, dizajnie, modzie oraz fotografii. W tegorocznym programie znajdą się wydarzenia, w których można wziąć udział
na żywo lub online przez internet. Będzie można tu spotkać wyjątkowe
osobowości, m.in. Bronisława Krzysztofa, Katarzynę Sosenko, Ewę
Kowalewską-Kondrat czy Michała Zaczyńskiego.

19 LISTOPADA
10.00

Ekologia w modzie
Prowadzenie: Katarzyna Zajączkowska, projektantka mody, wykładowca Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru

11.15

BAJKA a RZECZYWISTOŚĆ.
Fotografia mody terapią na gorsze dni
Prowadzenie: Basek Czernek, fotograf, absolwent Szkoły Kreatywnej
Fotografii

17.00

Barwa ma znaczenie
– projektowanie kolorystyki
Prowadzenie: Agnieszka Łakoma, Plastyk Miasta Krakowa
20 LISTOPADA

16.00

Masterclass Bronisława Krzysztofa,
światowej sławy rzeźbiarza.

17.15

Historyk sztuki w twoim wnętrzu.
Jak odnaleźć własny styl
Prowadząca: Katarzyna Sosenko (Sosenko Home Decor, historyk sztuki,
kuratorka)

DESIGN W KRAKOWIE

9

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY

2

10.00

Wydarzenie w języku angielskim.
Prowadząca: trendwatcherka Margaret Larmuth, Szwajcaria
11.45

21
LISTOPADA

How to find creative inspiration
in everyday life?
15.00
→16.30

Modern photography

W YKŁ AD

Nowoczesny dom – secesja i modernizm w krakowskich kamienicach 1900—1914
Prowadzenie: Jakub Jastrzębski – Igraszki z czasem

21 LISTOPADA

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY

Nowy wiek był w Krakowie początkiem wielkich zmian w stylistyce
mieszczańskich kamienic i ich wnętrz. Powiew świeżości przyniesiony przez secesję silnie odcisnął się na tkance miejskiej – elewacjach
kamienic i ich wnętrzach: klatkach schodowych czy mieszkaniach.
Podczas wykładu dowiemy się, jak nowy styl przyjął się w Krakowie,
skąd czerpano inspiracje i jak nowa stylistyka odmieniła mieszczańskie
wnętrza i toczące się w nich życie.

(Prawie) wszystko, co chcielibyście wiedzieć 		
o rynku mody, ale baliście się zapytać
Prowadzący: Michał Wójciak, projektant mody

14.30

O niuansach prowadzenia pracowni
projektowej i dobrej współpracy z klientami
Prowadząca: Maria Podobińska, architekt wnętrz, autorka bloga
Proste Wnętrze

18.00

22 LISTOPADA
14.00

Powrót do tradycji rzemieślniczych we 			
współczesnym designie
Prowadzący: Piotr Pandyra, projektant mody, wykładowca SAPU

15.15

Co słychać na ryneczku, koteczku?
– o rynku mody w Polsce
Prowadzący: Michał Wójciak, projektant mody

16.30

www.kogelmogelkrakow.weebly.com

Stylizacja, gwiazdy i social media
Rozmowa ze stylistką i influencerką Moniką Muratovą.
Prowadzenie: Rafał Stanowski
(Transmisja live: Instagram @sapu_fashion_school & @m.xrly)

Polska moda w czasach zarazy
Dyskusja o polskiej modzie z Ewą Kowalewską-Kondrat
(autorką bloga Harel) i krytykiem mody Michałem Zaczyńskim.
Prowadzenie: Rafał Stanowski

Transmisja live w internecie oraz zapisy: www.ksa.edu.pl,
www.zaprojektowani.ksa.edu.pl

Online

Targi Kogel Mogel

Wydarzenie w języku angielskim.
Prowadząca: fotografka i kuratorka Lucia Benicka, Słowacja

12.00

11

22
LISTOPADA
17.30
→18.30

Online

Targi Kogel Mogel
W YKŁ AD

Rośliny z czasów PRL-u
Coraz chętniej sięgamy po rośliny, które swoją świetność przeżywały
w czasach PRL-u. Pamiętamy je z naszych rodzinnych domów, mieszkań babć lub wujków. Kwiaty doniczkowe stają się elementem aranżacji wnętrz – dawniej stawiane głównie na parapetach, dziś zostają
zawieszone w pięknych makramowych kwietnikach lub postawione na
komodach z lat 60.
www.kogelmogelkrakow.weebly.com

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY

10

24
LISTOPADA

12

18.00

www.facebook.com/ogniwokrakow
Wejściówki: app.evenea.pl/event/permanentnarewolucja

13

26
LISTOPADA

Online
Spółdzielnia Ogniwo

Polityka zero waste

WIDEOESEJ

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY

Wideoesej poświęcony politycznym konsekwencjom lifestylowych
trendów.
Troszczysz się o los Matki Ziemi, ale ser w Twojej lodówce właśnie spleśniał i nadaje się tylko do wyrzucenia? Chciałbyś kupować mniej ubrań,
ale spodnie z łatą sprawiają, że nie wyglądasz na poważnego człowieka? Myślisz, że powinno to być inaczej zaprojektowane?
W wideoeseju spróbujemy obalić mity związane z decyzjami konsumenckimi i poszukamy odpowiedzi na pytania kto i co powinno być
naprawdę „zero waste” i jak to dobrze zaprojektować.
www.facebook.com/ogniwokrakow

26
LISTOPADA
18.00

Spółdzielnia Ogniwo
ul. Smolki 11 A

PERMAnentna rewolucja
SPOTK ANIE

Prowadzenie: Dorota Kawęcka i Marta Łukowska

Prelekcja o domowych uprawach, kompostowaniu i przygotowaniu
do suszy.
Za nami kolejny rok suszy, a prognozy na dalsze lata zakładają, że
sytuacja może jeszcze się pogorszyć.
Podczas warsztatu poznamy zasady permakultury i etapy tworzenia
ekosystemu ogrodu od podstaw, a także wspólnie zastanowimy się,
jak rozwiązania permakulturowe zastosować na większą skalę, w celu
rozwijania zrównoważonego rolnictwa i zapobiegania skutkom katastrofy klimatycznej.

19.00

Online
RH Plus – Izba Gospodarcza

Food Design
– sztuka kulinarna w twoim DOM-u
SPOTK ANIE

Spotkanie online z Szefem Kuchni restauracji BAROQUE food & style,
Ryszardem Warnke, który zaprezentuje, jak ugotować dania w duchu
slow food – z naturalnych składników pochodzących od lokalnych
producentów i z wykorzystaniem tradycji kulinarnej regionu. Posiłki przygotowane będą powoli, z namaszczeniem, według starych,
regionalnych przepisów. Szef restauracji powrócił do dawnych i „zapomnianych” warzyw jak głąbik krakowski, topinambur, jarmuż, popie jajka
(świerząbek), pasternak, kozibród (salsefia), wężymord (skorzonera)
czy brukiew. Przygotowując koncepcję karty szukał inspiracji w dawnych krakowskich przepisach, w tradycyjnej kuchni dwudziestolecia
międzywojennego oraz pośród lokalnych produktów. Tematem spotkania będzie także sposób podania i atmosfera spożywania posiłku,
inspirowana tą dwudziestolecia międzywojennego, tak spójną ze
współczesnym trendem slow food.
Prowadzący pokaże i opowie, jak przenieść food design do domów,
uświadomi uczestnikom, że każdy z nas może być szefem kuchni
w swoim domu i przygotowywać dania w duchu slow food.
https://www.facebook.com/baroque.jana 1—15 listopada

WYKŁADY / SPOTKANIA / DEBATY

Alicja Beryt

1→15
LISTOPADA

SZTUKA DO RZECZY

WARSZTATY

9.00
→15.00

15
pon.

–

pt.

Cube Colorex Design
ul. Łuczanowicka 30

Szkoła Debiutów
Warsztaty dla studentów i absolwentów szkół artystycznych, w ramach
których każdemu uczestnikowi zostaną udostępnione materiały, narzędzia, maszyny i przestrzeń do zrealizowania swojego projektu.
Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie specjalistów Colorex na
miejscu oraz na konsultacje z projektantami i architektami wnętrz po
dołączeniu do Strefy Architekta.
Szkoła Debiutów powstała dzięki współpracy Strefy Debiutów Forum
Designu i Cube Colorex Design ABC Colorex sp. z o. o.
Zapisy: m.prorok@colorex.pl
www.facebook.com/events/332542094534780/?event_time_id=332542094534780
www.facebook.com/groups/strefaarchitekta

10
LISTOPADA
17.00
→21.00

Online
Fundacja Photon

Technologia w służbie ptakom
Prowadzenie: Przemek Baranowski
W czasie pandemii, zamknięci w domach mieliśmy okazję, by obserwować ptaki za oknem. Dzięki technologii druku 3D możemy je wesprzeć,
projektując karmniki dla ptaków zaglądających do naszych okien czy
ogrodów w poszukiwaniu pożywienia. Coraz bardziej popularna technologia druku 3D umożliwiła zdobycie nowych, cennych umiejętności
w zakresie projektowania, co może przyczyniać się do polepszenia
naszego najbliższego otoczenia.
Zaprojektowane domki będzie można zobaczyć od 11.11.2020 na stronie
Fundacji Photon.
Zapisy przez stronę: fundacjaphoton.pl
Link do wydarzenia: https://fundacjaphoton.pl/dzialalnosc-activities/
technologia-w-sluzbie-ptakom-warsztaty-z-projektowania-druku-3d/

DESIGN W KRAKOWIE

WARSZTATY

3

17.00

14
LISTOPADA

19→20
LISTOPADA

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

Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52

„Odzyskane” – biżuteria

Zaprojektowani – Krakowskie Spotkania
z Dizajnem

Podczas warsztatów upcyclingowych uczestnicy wykonają bransolety,
kolczyki, przypinki lub wisiory. Będziemy przetwarzać zużyte kable
– głównie komputerowe – oraz elementy elektroniczne pochodzące
z Centrum Recyclingu. Surowce tradycyjne używane do wytwarzania biżuterii ( naturalne, np. rzemienie) zostaną zastąpione kablami.
W procesie tworzenia wykorzystane będą również elementy biżuteryjne
w postaci zapięć do bransolet, przypinek czy sztyftów do kolczyków.

W ramach Zaprojektowanych – Krakowskich Spotkań z Dizajnem można
wziąć udział w otwartych warsztatach artystycznych, które będą
prowadzone również w internecie. Warsztaty będą dotyczyć projektowania wnętrz, mody oraz fotografii.

19 LISTOPADA

Uczestnicy zabiorą wykonane prace z sobą.

WARSZTATY

Warsztaty w ramach wystawy „Odzyskane”, poprowadzi Anna Becherka
– artystka prezentująca swoje prace w Galerii Huta Sztuki.

12.30

Improwizacja z wykorzystaniem dowolnego
tekstu polskiej prozy
Prowadząca: Gabriela Wywrocka, aktorka i choreografka

Zapisy: hutasztuki@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl/strona-glowna/regulamin

12.30

15
LISTOPADA

Zaprojektuj w technice kolażu nadruk na
t-shirt. Praca powinna być komunikatem
mówiącym o twoim stosunku do świata
i ekologii
Prowadząca: Magdalena Chmielek, projektantka mody

16.00

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

15.00

Warsztaty w ramach wystawy „Odzyskane” poprowadzi Anna Becherka
– artystka prezentująca swoje prace w Galerii Huta Sztuki.
Zapisy: hutasztuki@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl/strona-glowna/regulaminy

Dzieci w reportażu – warsztat rodzinny
Realizacja kilku zdjęć własnego dziecka będącego w interakcji
z innym członkiem rodziny i stworzenie miniwystawy online
Prowadząca: fotografka Anna Zborowska.

„Odzyskane” – mozaiki
Podczas warsztatów uczestnicy wykonają mozaiki – płaskorzeźby,
które mogą być nowoczesnymi dekoracjami ściennymi. Będziemy
przetwarzać zużyte kable – głównie komputerowe – oraz elementy
elektroniczne pochodzące z Centrum Recyclingu. Oprócz wyobraźni, kreatywności i dobrego humoru używane będą również sekatory,
szczypce, kleje. Uczestnicy zabiorą wykonane prace z sobą.

17

20 LISTOPADA
13.30

Otwarty przegląd portfolio fotograficznych
Prowadząca: Lucia Benicka, fotografka, Słowacja

13.30

Wykonaj techniką kolażu moodboard czyli
kartę inspiracji na najbliższy sezon
Prowadząca: Anna Niemczyk, projektantka mody, wykładowczyni Szkoły
Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU.

WARSZTATY

16

18

21
LISTOPADA

21 LISTOPADA
12.30

Szycie jako narzędzie ekspresji twórczej
Prowadzący: Jan Leśniak, projektant, autor książek, youtuber

13.15

10.00,
12.30

Bądź sobą w swoim domu

Centrum Szkła i Ceramiki
ul. Lipowa 3 lub online

Szkło na warsztacie

Prowadząca: Monika Mroczkowska, wykładowczyni Szkoły Wnętrz
i Przestrzeni.
15.45

19

Warsztaty rozpoczną się od pokazu ręcznego formowania szkła,
podczas prezentacji hutnicy przedstawią, w jaki sposób tworzone są
szkła użytkowe i dekoracyjne. Następnie każdy z uczestników będzie
miał możliwość wypróbowania swoich sił w zawodzie hutnika-szklarza: stworzy szklany wyrób pracując na hutniczej ławeczce. Wykonane przez uczestników przedmioty będą stanowiły dla nich pamiątkę
z udziału w warsztatach.

Fotografia: Początki, czyli kiedy zaczyna się 		
prawdziwa fotografia
Prowadząca: Monika Mroczkowska, wykładowczyni Szkoły Kreatywnej
Fotografii.

Godzina 10.00 — I grupa, godzina 12.30 — II grupa

Transmisja live w internecie oraz zapisy: www.ksa.edu.pl,
www.zaprojektowani.ksa.edu.pl

21
LISTOPADA
10.00
→17.00

Wytwórnia
ul. Wielicka 44 B lub online

Dzień otwarty

21
LISTOPADA
15.00
→17.00

Targi Kogel Mogel — warsztaty Wielorazowość
Podczas warsztatów stworzymy praktyczne woreczki oraz nauczymy
się szycia na rożnych maszynach. Warsztat otwarty – w każdym momencie można dołączyć, przy zachowaniu liczby maksimum 4 uczestników jednocześnie. Uszycie woreczka zajmuje około 15 min.

28→29
LISTOPADA
10.00
→17.00

Wytwórnia
ul. Wielicka 44 B lub online

Zapisy: targikogelmogel@gmail.com

Realizacja projektów w warsztacie

21
LISTOPADA

Warsztat Sąsiedzki
Warsztat Sąsiedzki przeznaczony jest dla pasjonatów rzemiosła. Rozpocznie go ogólnodostępny dzień otwarty, podczas którego odwiedzający poznają przestrzeń Wytwórni, spotkają się i będą mogli porozmawiać
z rzemieślnikami z różnych dziedzin. Kolejnym etapem będzie realizacja
własnych projektów przez wybraną w ramach rekrutacji grupę.
Uczestnicy przyniosą własne materiały lub przedmioty, nad którymi
będą pracować pod okiem eksperta w warsztacie Wytwórni.
www.wytworniakrakow.pl, www.facebook.com/WytworniaKrakow

Online

16.00

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

Obrazy z drewna
Podczas warsztatów upcyclingowych uczestnicy wykonają obraz z wykorzystaniem drewnianych elementów będących odpadami poprodukcyjnymi. Oprócz wyobraźni, kreatywności i dobrego humoru używane

WARSZTATY

WARSZTATY

Zapisy: 12 423-67-90, centrum@lipowa3.pl
www.lipowa3.pl

będą również sekatory, szczypce, kleje. Uczestnicy zabiorą wykonane
prace z sobą.

20

Prowadzenie: Katarzyna Zakrzewska – artystka plastyk
Zapisy: hutasztuki@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl/strona-glowna/regulaminy

28→29
LISTOPADA

21

Dydo Galeria Plakatu
al. Focha 1 (dawny hotel Cracovia)

Warsztaty plakatowe Less is more

Forum Designu
Online

Designer w Domu

WARSZTATY

Warsztaty prowadzone przez profesjonalistów. Eksperci pokażą, w jaki
sposób wykorzystać i kreatywnie zaaranżować przestrzeń w domu lub
samodzielnie wykonać dla bliskich wyjątkowy prezent na święta.
W ramach cyklu Ela Wasiluk z Inwencji Twórczej zaprezentuje, jak samodzielnie w domu uszyć piękne pufy; kurs układania kompozycji lasu
w słoiku w świątecznej aranżacji.
Wydarzenia ogólnodostępne
www.forumdesignu.pl

27
LISTOPADA
17.30
→19.00

Forum Designu
ul. Focha 1 lub online

Zostań Stylistą Wnętrz
Olimpia Ajakaiye zdradzi tajniki zawodu architekta wnętrz. Warsztaty
dla osób, które urządzają nowe mieszkanie, jak i dla tych, które chcą
zmienić charakter już istniejącego wnętrza.
Każdy z uczestników pracuje na własnych materiałach (rzuty, zdjęcia
wnętrz).
Zapisy: anna@forumdesignu.pl

Celem warsztatów jest zaprojektowanie plakatów społecznie zaangażowanych, z silnym przekazem, mającym na celu poruszenie odbiorcy
i zmotywowanie go do refleksji na temat szeroko rozumianej ekologii.
Hasło „Less is more” stanowi esencję myśli projektowej, skupionej
wokół takiego zorganizowania życia, aby przedmioty otaczające człowieka były jak najlepszej jakości, a zarazem jak najbardziej funkcjonalnie. Trudno o znalezienie lepszego motta, aby połączyć aktualne
problemy związane z konsumpcjonizmem i ze skrótowym myśleniem
projektowym, potrzebnym aby dotrzeć do mas. Projektowanie plakatów
społecznych wymaga syntetycznego myślenia, tu liczy się dotarcie do
odbiorcy.
Co należy zmienić w codziennych nawykach, aby pomóc naszej planecie odetchnąć?
Prowadzenie: Joanna Tyborowska z Pracowni Projektowania Plakatu
ASP w Krakowie
Zapisy: office@dydopostergallery.com
www.dydopostergallery.com

WARSZTATY

25 LISTOPADA ,
2 GRUDNIA

20
LISTOPADA

SZTUKA DO RZECZY

POKAZY FILMOWE

19.30

23

Klub osiedlowy K2O – osiedle Mieszkaj w Mieście
ul. Wizjonerów 2

Helvetica
reż. Gary Hustwit, Wielka Brytania 2007, 80’
PROJEKCJA

Dokument opowiada o historii czcionki o tej samej nazwie, a jednocześnie jest wybitnym przykładem realizacji filmowej na temat typografii,
kładąc szczególny nacisk na aspekty związane z projektowaniem,
designem i globalną kulturą wizualną.
Nominowany do nagród: Chlotrudis Award w kategorii najlepszy film dokumentalny, Cinema Eye Honors Award za wybitne osiągnięcia w zakresie grafiki, designu lub animacji, Truer Than Fiction Award za reżyserię.
Zapisy: klub@mieszkajwmiescie.pl
www.mieszkajwmiescie.pl/sztukadorzeczy2020

21
LISTOPADA
17.00
→18.00

Online

Targi Kogel Mogel
PROJEKCJA

Dizajnerki
reż. Jacek Dużyński, 53’

Obraz został zainspirowany pomysłem, na którym Gian Luca Amadei oparł książkę „Discovering Women in Polish Design: Interviews &
Conversations”. Pisarz dostrzegł w Polsce wyjątkową w porównaniu
z resztą świata liczbę kobiet zajmujących się zawodowo projektowaniem i wzornictwem. Film składa się z dwudziestu epizodów, każdy nich
opowiada o twórczości, dorobku i planach jednej z polskich projektantek. „Dizajnerki” to pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny
wyprodukowany przez telewizję DOMO+.
www.kogelmogelkrakow.weebly.com

DESIGN W KRAKOWIE

POKAZY FILMOWE

4

21
LISTOPADA
19.30

Klub osiedlowy K2O – osiedle Mieszkaj w Mieście
ul. Wizjonerów 2

PROJEKCJA

POKAZY FILMOWE

19.30

PROJEKCJA

Urbanized

reż. Gary Hustwit, Wielka Brytania 2009, 75’

reż. Gary Hustwit, USA, Wielka Brytania 2011, 85’

Kolejny w ramach zrealizowanej przez reżysera „Trylogii designu” –
obok filmów „Helvetica” i „Urbanized” – dokument opowiadający o złożonych relacjach człowieka z wytworzonymi przez niego przedmiotami
oraz o ludziach, którzy tworzą design.

Doceniony przez widzów i krytyków dokument koncentruje uwagę na
tym, że jeszcze dwadzieścia lat przed jego powstaniem w miastach
żyło mniej niż 3% ludzkości, zaś w momencie jego premiery blisko połowa światowej ludności zamieszkiwała w aglomeracjach. Wpływa to
na wygląd i charakter rozrastających się ośrodków miejskich oraz na
ich wizualne postrzeganie.

22
LISTOPADA
Online

Targi Kogel Mogel
PROJEKCJA + SPOTK ANIE

Kraków wobec konsumpcji
reż. Ewelina Lekka

Film w reżyserii Eweliny Lekkiej – absolwentki Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie – to krótki dokument o krakowskim designie zrównoważonym. Obraz porusza temat zagrożeń wynikających
z niewłaściwych wyborów konsumenckich i ich skutków. Prezentuje
współczesne produkty użytkowe zaprojektowane zgodnie z ideą zrównoważonego designu, przez co stawiają opór nadmiernemu konsumpcjonizmowi.
Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserką i scenarzystką,
Eweliną Lekką.
www.kogelmogelkrakow.weebly.com

25

Klub osiedlowy K2O – osiedle Mieszkaj w Mieście
ul. Wizjonerów 2

Objectified

Zapisy: klub@mieszkajwmiescie.pl
www.mieszkajwmiescie.pl/sztukadorzeczy2020

16.00
→17.00

22
LISTOPADA

Zapisy: klub@mieszkajwmiescie.pl
www.mieszkajwmiescie.pl/sztukadorzeczy2020
POKAZY FILMOWE
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21
LISTOPADA

SZTUKA DO RZECZY

DESIGN KIDS

11.00
→12.30

27

Online

Targi Kogel Mogel
WARSZTAT Y DL A DZIECI + 5 L AT

Szmaciane laleczki
Warsztaty recyklingowe, które wprowadzają dzieci w magiczny świat tkaniny,
kolorów oraz niekończących się możliwości kreowania nowych rzeczy z materiałów z odzysku. Zajęcia tworzenia zabawek są interesującą propozycją
zarówno dla chłopców jak i dla dziewcząt.
Zapisy: targikogelmogel@gmail.com

21
LISTOPADA
13.00
→14.30

Online

Targi Kogel Mogel
WARSZTAT Y DL A RODZIN Z DZIEĆMI + 5 L AT

Własna książka
Bardzo kreatywny, pobudzający wyobraźnię, niejednokrotnie skłaniający do
refleksji warsztat introligatorski, na którym stworzymy książkę o tym, co
istotnego nosimy w sobie. Treść książki wypełnimy techniką kolażu wyklejanego z wycinków z gazet, kawałków materiałów, zdjęć i dopełnianego rysunkami czy napisami. Wykozystamy tylko stare, używane materiałóy.
Zapisy: targikogelmogel@gmail.com

21
LISTOPADA
18.00
→19.00

Online — MIAROLOGIA®

Future design dla dzieci
WARSZTAT Y DL A DZIECI 9–13 L AT

Pani Miarka i ogród nie z tej ziemi
DESIGN W KRAKOWIE

DESIGN KIDS

5

22
LISTOPADA

28

Warsztat architektoniczny, podczas którego dzieci przeanalizują, co
nam daje przyroda podczas kwarantanny. Czy nasz ogród może stać
się „zewnętrznym pokojem”? Po co i jak go urządzić? Podczas wirtualnego spotkania z architektką Marzeną Dranką, zwaną Panią Miarką,
dzieci samodzielnie zaprojektują własny ogród.

14.00
→15.30

29

Online

Targi Kogel Mogel

Zapisy: www.miarologia.pl/zapisy

WARSZTAT Y MONOT YPII + 14 L AT

Dowolność
Warsztaty kreatywne poświęcone będą poznaniu szerokiego wachlarza możliwości, jakie stwarza technika zwana monotypią. Pozwala ona
na rozbudowane eksperymenty artystyczne, nieszablonowe działania
graficzne, a przede wszystkim daje dużo satysfakcji. Wszystko to
w kreatywnej i pełnej pasji atmosferze, którą pomoże stworzyć
Monika Orzeł.

22
LISTOPADA
Online

Targi Kogel Mogel
WARSZTAT Y DL A DZIECI 5–10 L AT

Zapisy: targikogelmogel@gmail.com

DESIGN KIDS

Wykonywanie ozdób świątecznych z patyczków
drewnianych do lodów
Patyczki będą wyklejane na kartoniku, formowane oraz malowane
farbami i wyklejane dodatkowymi ozdobami.
Zapisy: targikogelmogel@gmail.com

22
LISTOPADA
12.30
→13.30

Online

Targi Kogel Mogel
WARSZTAT Y DL A DZIECI 5–10 L AT

Świąteczne ozdoby
Warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych przy użyciu drewnianych krążków, które będą malowane, kolorowane i wyklejane przez
uczestników.
Zapisy: targikogelmogel@gmail.com

22
LISTOPADA
18.00
→19.00

Online
MIAROLOGIA®

Future design dla dzieci
WARSZTAT Y DL A DZIECI 9–13 L AT

Pani Miarka i kapsuła mieszkalna na drzewie
Warsztat architektoniczny, podczas którego dzieci zastanowią się, jak
powinna wyglądać przestrzeń odosobnienia podczas kwarantanny. Co
warto, żeby znalazło się w kapsule mieszkalnej i gdzie ją umieścić? Podczas wirtualnego spotkania z architektką Marzeną Dranką, zwaną Panią
Miarką, dzieci samodzielnie zaprojektują własną bazę na drzewie.
Zapisy: www.miarologia.pl/zapisy
www.fb.com/Miarologia.Marzena.Dranka/

DESIGN KIDS

11.00
→12.00

28
LISTOPADA
10.00,
12.30

Centrum Szkła i Ceramiki
ul. Lipowa 3

29
LISTOPADA
18.00
→19.00

Kolor w szkle

WARSZTAT Y DL A DZIECI 9–13 L AT

Pani Miarka i lądowisko dla latających
taksówek

Spotkanie rozpocznie się od pokazu ręcznego formowania szkła. Podczas prezentacji uczestnicy zajęć zobaczą z bliska barwniki, którymi
posługują się na co dzień hutnicy. Po pokazie zaprosimy dzieciaki na
wystawę muzealną, gdzie udamy się w poszukiwaniu dawnych metod
barwienia szkła. Po zwiedzeniu wystawy rozpoczniemy praktyczną
część warsztatów, w trakcie której młodzi uczestnicy przystąpią do
przygotowania swojej własnej, kolorowej, szklanej mozaiki. Mozaikowe
obrazki będą stanowiły pamiątkę z warsztatów.

DESIGN KIDS

Warsztat architektoniczny, podczas którego dzieci zastanowią się, jak
powinien wyglądać przystanek transportu miejskiego. Co pomoże zachować 1,5 m odstępu w przestrzeni publicznej w czasie pandemii? Podczas
wirtualnego spotkania z architektką Marzena Dranką, zwaną Panią Miarką, dzieci samodzielnie zaprojektują lądowisko dla latających taksówek.
Zapisy: www.miarologia.pl/zapisy

Zapisy: 12 423-67-90, centrum@lipowa3.pl
www.lipowa3.pl

28
LISTOPADA
18.00
→19.00

Online
MIAROLOGIA®

Future design dla dzieci
WARSZTAT Y DL A DZIECI 9–13 L AT

Pani Miarka i latające taksówki
Warsztat projektowy, podczas którego dzieci zastanowią się, jak
powinien wyglądać transport publiczny podczas pandemii. Co sprawi, że szybko i bezpiecznie będziemy mogli poruszać się po mieście,
nawet gdy większość ludzi jest chora? Podczas wirtualnego spotkania
z architektką Marzeną Dranką, zwaną Panią Miarką, dzieci samodzielnie
zaprojektują latającą taksówkę.
Zapisy: www.miarologia.pl/zapisy

Online
MIAROLOGIA®

Future design dla dzieci

WARSZTAT Y DL A DZIECI 6–14 L AT

Godzina 10.00 — I grupa, godzina 12.30 — II grupa

31

5
GRUDNIA
11.00
→12.30

Dydo Galeria Plakatu
al. Focha 1 (dawny hotel Cracovia)

Warsztaty plakatowe dla dzieci
Warsztaty dla dzieci, które z pomocą materiałów papierniczych,
starych plakatów, gazet, ulotek, fsarb i rysunków będą tworzyły prace
wokół tematu zero waste.
Prowadzący: Aleksandra Wrona i Patryk Sosnovski
Zapisy: office@dydopostergallery.com
www.dydopostergallery.com

DESIGN KIDS

30

21→22
LISTOPADA

SZTUKA DO RZECZY

TARGI

11.00
→18.00

33

Krakowskie Forum Kultury
ul.Mikołajska 2

Targi Vintage i Retro Kogel Mogel
Targi są jak wehikuł czasu, który przenosi uczestników do przeszłości. Czasami zabawnej, pudrowosłodkiej, często pięknej, inspirującej.
Wspomnianej z sentymentem i nutką nostalgii a nawet łzą w oku. Bo
jak inaczej zareagować na autentyczne przedmioty, które są pamiątką
tego, co już odeszło? Na szczęście w XXI wieku nie zapominamy o artefaktach z dzieciństwa i młodości naszych dziadków, rodziców czy
naszej. Rzeczy potrafią mówić! Opowiadają ciekawe historie, których
nie usłyszymy na co dzień. Jednak aby rozpoczęły swoje opowieści,
potrzebują zainteresowanych słuchaczy. Pomóżmy przeszłości ożyć,
mieć swoje nowe pięć minut.
Zwariowana mieszanka inspiracji, od której może się zakręcić w głowie!
Kogel Mogel to rzeczy, które tworzyły domy i zapamiętały wiele rodzinnych anegdot. Ubrania sprzed 60 czy 50 lat, akcesoria przeznaczenia
wszelakiego, płyty winylowe, dizajn przeszłości i dizajn teraźniejszości
inspirowany przeszłością! Rodzimi twórcy są tu zawsze mile widziani.
www.facebook.com/targikogelmogel

28→29
LISTOPADA
11.00
→18.00

Online

Targi artystów i dizajnerów Nówka Sztuka
online
Wydarzenie programowo skierowane do twórców, koneserów sztuki
i designu, miłośników oryginalnych dzieł i poszukiwaczy nowych talentów stawia sobie za cel ułatwienie artystom nawiązania kontaktów
oraz współpracy z odbiorcami ich twórczości. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy mogliby być zainteresowani nawiązaniem współpracy z młodymi artystami i projektantami grafiki, w tym wydawców,
architektów, przedstawicieli biznesu oraz branż kreatywnych.

DESIGN W KRAKOWIE

Inicjatorami projektu są przedstawiciele krakowskich uczelni artystycznych i kreatywnych inicjatyw twórczych – Fundacji Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.

TARGI

6

4
GRUDNIA

W gronie Partnerów dotychczas znaleźli się Forum Designu, Dydo
Poster Gallery, Galeria Bunkier Sztuki, Mocak, F.A.I.T., Akademia
Sztuk Pięknych w Krakowie oraz SAPU.
19.00
28→29
LISTOPADA
WIDEO CZAT na żywo
Możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z artystami poprzez
stworzoną w tym celu stronę internetową targów!
Galeria online przybliżająca sylwetki twórców i ich prac wyselekcjonowanych przez profesjonalne Jury.
Zakupy online
Opcja KUP TERAZ z możliwością bezpiecznych i szybkich płatności.

TARGI

Konsultacje, warsztaty, wywiady i spotkania 		
live, webinary z zaproszonymi gośćmi
Porozmawiamy o tym, jak inwestować w sztukę, opowiemy o ceramice
Łysogórskiej i szkle artystycznym, początkujących twórców zaprosimy
na konsultacje portfolio z ekspertami, dorosłym ponujemy warsztaty tapicerowania, dzieciom i młodzieży warsztaty DESIGN THINKING,
porozmawiamy o komiksie, o sztuce animacji, o fotografii dokumentacyjnej, o współpracy ilustratora z wydawnictwem, o instagramie
i autopromocji, a to jeszcze nie wszystko.
Uprawianie sztuki to powołanie. Chcemy, by stało się również w pełni
satysfakcjonującym zawodem.
Dla uczestników / wystawców targów online:
Termin zgłaszania propozycji do: 13.11.2020
Ilość miejsc ograniczona! Zarejestruj się już dziś!
Kontakt: info@nowkasztuka.com

35

Forum Designu
ul. Focha 1

Strefa Debiutów
WERNISAŻ W YSTAW Y

„Strefa Debiutów” to nowatorska propozycja skierowana do niezależnych
twórców chcących sprzedawać i promować swoje produkty. To również inicjatywa dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, jak wdrożyć swoje dzieło do
produkcji czy wprowadzić je do szerszej sprzedaży.
Strefa jest pierwszym realizowanym w Polsce projektem łączącym w sobie
trzy podstawowe zadania: promocję projektantów, stałą ekspozycję oraz
sprzedaż.
Zapisy: dina@forumdesignu.pl

TARGI

34

20→22
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SZTUKA DO RZECZY

PRZESTRZEŃ
MIEJSKA

10.00
→18.00

37

Prywatne mieszkania, pracowanie, miejsca inicjatyw
społecznych oraz internet
Stowarzyszenie „Otwarte Mieszkania”

Dom – moje, twoje, nasze
Słysząc słowo „dom” zwracamy się przede wszystkim ku własnemu
domowi, mieszkaniu. A gdyby tak spojrzeć szerzej i za nasze domy
uznać miasto, kraj lub wręcz cały świat? W tym roku, poprzez serię wyjątkowych działań chcemy umożliwić szczególny sposób doświadczania
i zaprosić do rozmowy o domu w trzech perspektywach: prywatnej
(piątek), lokalnej (sobota) i globalnej (niedziela).
Zapisy: www.fomkrakow.pl

22
LISTOPADA
11.00
→13.00

Online

Targi Kogel Mogel
Śladem nowoczesności – Spacer po kamienicach krakowskich z lat 1900—1914
Prowadzenie: Jakub Jastrzębski – Igraszki z czasem

Wśród setek kamienic Krakowa, które mijamy każdego dnia, często nie
dostrzegamy pereł secesji i wczesnego modernizmu, będących świadectwem rozwoju architektonicznego Krakowa u progu XX wieku. Dwa
nowe style odmieniły oblicze fasad krakowskich kamienic, ale także
mocno zmieniły ich wnętrza. Przyjrzymy się detalom i bryłom oraz
postaciom krakowskich architektów i budowniczych, którzy wprowadzili
nowoczesne budownictwo w samo centrum zabytkowego miasta.
www.kogelmogelkrakow.weebly.com

DESIGN W KRAKOWIE

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

7

38

5
GRUDNIA
Dydo Galeria Plakatu
al. Focha 1 (dawny hotel Cracovia)

Warsztaty plakatowe dla dzieci
Warsztaty plakatowe dla dzieci wokół idei zero waste. Wprowadzeniem
do zajęć będzie krótki wykład o projektowaniu plakatów. Warsztaty
poprowadzą artyści i wykładowcy akademiccy.
Zapisy: office@dydopostergallery.com
www.dydopostergallery.com

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

16→29
LISTOPADA
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
Pracownia Stroju Krakowskiego

Haft po krakowsku
Publikacja dostępnych online instruktaży

Codziennie od 16 do 29 listopada na stronie Pracowni Stroju Krakowskiego (podstrona Bronowickiego Archiwum Społecznego) publikowane
będą instruktaże „krok po kroku” dotyczące haftów i technik hafciarskich wykorzystywanych do zdobienia gorsetu krakowskiego i bronowickiego. Gorsety dekorowane były haftem płaskim wykonanym muliną
lub kordonkiem, haftem koralikami, cekinami oraz bogatym szamerunkiem uzupełnianym koralami i guzikami. Na stronie pojawią się instruktaże szkoleniowe oraz kompletne instrukcje jak wykonać: zdobiony
skomplikowanym metalowym szamerunkiem dziecięcy gorset bronowicki, zdobiony haftem płaskim dziecięcy gorset bronowicki, plecak ze
wstawką z haftem płaskim, torebkę z haftem płaskim, dziecięcy gorset
krakowski zdobiony skomplikowaną dekoracją z cekinów oraz torebkę
zdobioną haftem koralikowym.
www.archiwumbronowickie.pl/instruktaze

PARTNERZY:

