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MEET CZECH DESIGN
Zlín może pochwalić się butami, architekturą i młodymi talentami.
W Novym Borze pracują mistrzowie sztuki szklarskiej. Mladá
Boleslav nadaje wygląd pojazdom silnikowym. Brno to centrum
komunikacji wizualnej, a Praga łączy wzornictwo użytkowe, modę i
architekturę. Agencja CzechTourism połączyła te miasta w ramach
serii imprez poświęconych wzornictwu MEET CZECH DESIGN.

MEET CZECH DESIGN – Buty, które zdobywają
świat (Zlín)
Dorobek twórczy wschodzących gwiazd designu. W programie są
wystawy na świeżym powietrzu, wspaniały nocny pokaz mody
fashion show night, wycieczki, odczyty, wernisaże i spotkania
z wybitnymi osobistościami designu.

Talent Design po raz piąty
W ramach zlińskiego MEET CZECH DESIGN zostaną uroczyście ogłoszone
wyniki piątej już edycji prestiżowego konkursu międzynarodowego Talent Design.
Organizuje go tradycyjnie Fundacja JUDr. Martina Růžički z fachową współpracą
Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlínie.
Przedmiotem konkursu jest nagrodzenie w skali międzynarodowej wyjątkowych
prac studenckich w obszarze designu w następujących kategoriach: wzornictwo
użytkowe, przemysłowe, moda i komunikacja wizualna, a także projektowanie
architektoniczne i wnętrz.
Co roku do konkursu zgłaszają się studenci uczelni krajowych i zagranicznych,
zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły autorów. Dla zwycięzców przygotowano
cenne nagrody. Laureat nagrody głównej otrzyma 50 tysięcy koron.
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Tegoroczne ogłoszenie wyników odbędzie się w piątek 2 maja od godz. 18.00
podczas uroczystego wieczoru w reprezentatywnym otoczeniu zlińskiego Centrum
Kongresowego. Prowadzącą wieczoru będzie Ester Kočičková. Częścią wieczora
będzie wielki pokaz mody prac studentów Atelier Odzieży i Obuwia Wydziału
Komunikacji Multimedialnej UTB i Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie. Nie
zabraknie także projekcji filmów animowanych. Po zakończeniu części oficjalnej
rozpocznie się wystawa prac konkursowych z wielkim przyjęciem.

MIXER Festiwal 2014
Wielogatunkowy festiwal MIXER w tym roku odbędzie się już po raz dziewiąty i
będzie przyciągać odwiedzających na odczyty i warsztaty poświęcone wzornictwu,
architekturze, grafice, filmowi, fotografii i muzyce. Tegorocznym tematem
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przewodnim będzie Rzeczywistość Ekstremalna. Znajdzie to odzwierciedlenie
przede wszystkim w programie towarzyszącym, w którym pojawią się także sporty
ekstremalne oraz maraton tatuaży.
Odwiedzający mogą wybrać z bogatego programu, np. odczyty dyrektora spółki
Cream RE Martina Jarolíma lub Daniela Gonzálesa i Tomáša Vargi, pojedynek
graficzny pomiędzy Vladmírem 518 i Vladimírem Strejčkiem, czy warsztat pod
kierownictwem pary Puk — Puk. Nie zabraknie także dyskusji o architekturze z
Janem Zielińskim lub o zlińskiej marce mody z Oldřiszką Křížovą.
Wszystkie te odczyty i dyskusje odbędą się w różnych miejscach Instytutu Baty.
Festiwal rozszerzy jednak swoje działania także na inne miejsca: w ramach
Queens Graffiti Jam na stronie frontowej przejścia w parku dolnym obok
zlińskiego dworca autobusowego zaprezentują swoją sztukę tacy twórcy jak
Luděkeim, NONECK, EICUL, NOMAD i DJLajfstajl. Pokazy sportów
ekstremalnych albo curlingu w wózkach na zakupy będzie można podziwiać na
parkingu przed Wydziałem Studiów Multimedialnych Uniwersytetu Tomasza
Baty w Zlínie (przy ul. Štefánikova). Uwagę przyciągnie także Tribo Tattoo
Marathon w wykonaniu Veroniki i Routa z praskiego Tribo Tattoo, który odbędzie
się w Cafe blok 12.

Fashion Design w Zlínie
Na miłośników mody czekają w Zlínie co najmniej dwie ciekawe imprezy. Dzięki
Fundacji JUDr. Martina Růžički w sobotę 3 maja od godz. 19.00 w Wielkiej Sali
Centrum Kongresowego odbędzie się absolutnie wyjątkowy - jak obiecują
organizatorzy - pokaz mody w prawdziwie europejskim stylu. Odwiedzający z
przyjemnością przyjmą informację, że wstęp dla odwiedzających jest wolny.
Miłośnicy współczesnej mody pokazywane na molo modele będą mogli tylko
obejrzeć. Okazja do zakupów nadarzy się przy okazji targów sprzedażowych
poświęconych współczesnej modzie FLER.CZ. Swoje wyroby ręcznie wykonane na
platformie Instytutu Baty zaprezentuje tutaj ponad pięćdziesięciu sprzedawców
z renomowanego serwera Fler.cz. W ramach Local Design Market zaprezentują
się tu także wyroby miejscowej firmy designerskiej.

Wystawy
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Zliński początek tegorocznego Meet Czech Design zaoferuje odwiedzającym
trzynaście wystaw, które odbędą się w zlińskim zamku, Instytucie Kultury
Alternatywa, ale także w parkach miejskich oraz na platformie Instytutu Baty, w
zlińskich atelierach filmowych oraz w foyer Biblioteki Wojewódzkiej.
Nietradycyjna wystawa prac studentów pracowni artystycznych Wydziału
Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlínie nosi nazwę
Mieszkanie Viktora! [Viktorův byt]. Wystawa została zaprojektowana jako
rzeczywiste, realne mieszkanie składające się z designerskich pudełek
stworzonych przez studentów kierunków artystycznych. Wystawa ma swoją
własną historię o Viktorze i jego życiu w designerskim mieszkaniu. Wystawa
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dostępna dla zwiedzających codziennie od godziny 10 do 18 w pomieszczeniach
Teatru w 32. budynku na terenie Svit.
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Zamek Zlín: Zliński inkubator designu [Zlínská designová líheň] –
poklatkowa wystawa designerów, którzy urodzili się lub studiowali w
Zlínie lub inspirowali się Zlínem w swojej twórczości.
Zlín – Kolebka Czeskiego Designu – wystawa przybliży początki 75letniego rozwoju nauczania i praktyki designerskiej w mieście.
Interwencje miejskie Zlín 2014 (w parku zamkowym) – projekt
skupia architektów, urbanistów, studentów i artystów, aby, podobnie jak
w innych miastach, umożliwić im wyrażenie swoich poglądów na temat
miejsc w przestrzeni publicznej, które według ich uznania zasługują na
zmianę.
Creative Hill College na terenie Atelier Filmowych: wystawa
Multimedialne Postacie Konceptualnego Designu.
Alternatywa: studium przypadku piętnastu czeskich spółek i organizacji
zaprezentuje wystawa Przez design do dobrobytu.
Wzornictwo opon jako dzieło sztuki – prezentacja wzornictwa
przemysłowego firmy Continental, zaprezentowane zostaną na niej także
opony „pattern”.
Biblioteka Wojewódzka Františka Bartoša: CI.CZ – Styl biznesowy w
Republice Czeskiej po roku 1990.
Park przy byłym zlińskim Centroprojekcie: Miejsca współpracy –
Realizacja w mieście i w przestrzeni publicznej – przedstawienie
dziesięciu projektów, które powstawały dla przestrzeni publicznej we
współpracy architekt-projektant, architekt-artysta, architekt-kuratorartysta.
Galaktyka: Designowe tworzenie dla rodziców z dziećmi.
Instytut Baty: Projekcja wyjątkowych filmów o wzornictwie –
prawdziwa uczta dla koneserów wzornictwa.
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