	
  

MEET CZECH DESIGN – Boty, které dobývají
svět
(Zlín 23. dubna 2014) – Začátkem května se Zlín promění v město
designu. Odstartuje tu seriál designových akcí MEET CZECH DESIGN,
ve Zlíně s podtitulem „Boty, které dobývají svět“. Od 1. do 3. května se
v něm uskuteční na 13 výstav, 12 přednášek a bude na něm vyhlášena
cena Talent Designu 2013.
Zlín je proslavený Baťovou obuví, funkcionalistickou architekturou, filmovými
ateliéry i uměním a designem. Kde jinde by měl začít seriál designových akcí
MEET CZECH DESIGN, než právě tady? Město protne velká designová stezka po
výstavách, galeriích, exkurzích, přednáškách českých i světových jmen designu a
performancích.
„Boty, které dobývají svět“ přinesou divákům více než desítku výstav a
přednášek. Jednou z nejvýznamnějších událostí v rámci designového festivalu
bude vyhlášení výsledků 5. ročníku prestižní mezinárodní soutěže Talent
designu, které proběhne v pátek 2. 5. v Kongresovém centru. Slavnostním
večerem bude provázet známá moderátorka Ester Kočičková a součástí bohatého
doprovodného programu bude mimo jiné velká módní přehlídka Ateliéru oděvu
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. V
sobotu 3. 5. se pro milovníky současné designové módy bude v Kongresovém
centru konat netradiční Fashion night, a to ve spolupráci s renomovaným
Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend. Návštěvníci si budou moci koupit
originální designové kousky na prodejním veletrhu současného fashion designu,
jehož partnerem je oblíbený portál FLER.CZ.
Ve Zlínském zámku bude zahájena výstava Víta Jakubíčka Zlín, kolébka designu
a Zlínská designová líheň Martina Růžičky. V kulturním institutu Alternativa se
odehrají výstavy Designem k prosperitě a Design pneumatiky jako umělecké dílo
od Leoše Langa. Další výstavy proběhnou v městských parcích, na platformě
Baťova institutu a ve foyer Krajské knihovny. Návštěvníci budou moci navštívit
také jinak nepřístupný atelier Karla Zemana ve zlínských filmových ateliérech,
kde proběhne netradiční zážitková performance Současné podoby
multimediálního designu. V rámci festivalu se koná i vernisáž výstavy Městské
zásahy, výstava představí více než 350 návrhů od samotných obyvatel města
Zlína. Své výstavy Viktorův byt a Niance představí Fakulta multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati.
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Součástí festivalu budou i dny otevřených dveří a prezentace největších
designových hráčů v regionu, konkrétně společností TON a mmCité. Na své si
přijdou i rodiny s dětmi, pro které je přichystáno designové tvoření v rodinném
zábavním parku Galaxie. Vstup na všechny akce v rámci festivalu je volný a pro
návštěvníky bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava.
Festival MEET CZECH DESIGN pořádá agentura CzechTourism – Česká centrála
cestovního ruchu. Bude probíhat od jara až do podzimu letošního roku ve Zlíně,
Novém Boru, Mladé Boleslavi, Praze a Brně.

	
  

Více na FB MEET CZECH DESIGN

MET CZECH DESIGN
1. – 3. 5., Zlín
Boty, které dobývají svět

13. – 15. 6, Nový Bor
Tajemství za skleněnou oponou

12. – 14. 9., Mladá Boleslav
Roztočte kola designu

8. 9. – 19. 10., Praha
Pavučina designu

2. – 5. 10., Brno
Mozaika grafického designu
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Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Michaela Klofcová, Dis.
Vedoucí oddělení Media Relations
Tel.: + 420 221 580 274, 775 930 924
klofcova@czechtourism.cz

