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MEET CZECH DESIGN – Rozkręć koła designu
(Mladá Boleslav)
Miejscowa fabryka samochodów produkuje pojazdy już od ponad
stu lat. Nie sposób nie zgodzić się z tym, że każdy model cechuje się
wyjątkowym
wzornictwem.
Z
tego
powodu
wzornictwo
przemysłowe odgrywa tak ważną rolę w mieście Mladá Boleslav.

Rozkręć koła designu
Fabryka samochodów Mladá Boleslav produkuje pojazdy już od ponad stu lat.
Całą historię fabryki można obejrzeć w nowo zrekonstruowanym Muzeum Škoda.
Będzie można je zwiedzić w towarzystwie eksperta, który opowie o eksponatach:
od samochodów zabytkowych aż po najbardziej nowoczesne modele pojazdów. W
ramach Nocy designu muzeum będzie można zwiedzać wraz z przewodnikiem aż
do późnych godzin wieczornych. Będą odbywały się także warsztaty i odczyty
włącznie z oprowadzaniem po hali produkcyjnej w fabryce Škoda przez
przewodnika. Miłośników wzornictwa samochodowego zainteresuje odczyt
wygłoszony przez głównych projektantów w fabryce samochodów: Jozefa Kabania
i Petera Olaha.
Część programu będzie miała miejsce w ośrodku kształcenia Na Karmeli w
niedawno odrestaurowanym klasztorze, który korytarzem podziemnym jest
połączony z budynkiem głównym. W przyległych ogrodach tarasowych odbędą się
warsztaty, odczyty, wystawy zdjęć i kino letnie prezentujące filmy o tematyce
wzornictwa.
Na placu Staromiejskim odwiedzający będą mieli możliwość samodzielnie
zaprojektować wygląd samochodu i komponować swój projekt jak układankę w
puzzlach do innych kolorowych proponowanych projektów.
Ścieżka Designu poprowadzi po osi Drogi Metalowej. Właśnie na niej na
zwiedzających czeka dwanaście przystanków z oryginalnymi panelami
audiowizualnymi z warsztatu kowalskiego Davida Szalaya.

Ścieżka Designu

następnie prowadzi do poniższych, interesujących pod
względem wzornictwa, obiektów:
ČCCR — CzechTourism
to organizacja
współfinansowana przez
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
Republiki Czeskiej. Główny
obszar jej działań
stanowi promocja Czech
jako atrakcyjnego
celu turystycznego
w kraju i za granicą.
www.czechtourism.cz
www.kudyznudy.cz

• Škoda Auto Muzeum Mladá Boleslav (wystawa „Poznaj historię designu
samochodowego”)
• Zbór braci czeskich (galeria)
• Dom parkingowy w Mladej Boleslavi (architektura nowoczesna)
• Rynek w Mladej Boleslavi (zrekonstruowany nowoczesny rynek)
• Muzeum Regionu Mladej Boleslavi (część zamku Mladá Boleslav)
• Budynek ośrodka kształcenia Na Karmeli (architektura nowoczesna)
• Średnia Szkoła Przemysłowa Mladá Boleslav
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