1. — 8. května 2020

OPEN CALL
ZLIN DESIGN WEEK VÝSTAVA
Termín konání: 1.— 8. 5. 2020
Přihlášky: do 14. 2. 2020
Zlin Design Week (1.— 8. 5. 2020) je týdenní festival věnovaný designu,
během kterých se Zlín, jeho ulice a Zlínský zámek otevírají designu a lidem,
které toto téma spojuje. Festival slouží jako platforma pro setkávání,
inspiraci a sdílení, kde získávají prostor pro vyjádření ostřílení odborníci
i mladé talenty. Akci organizuje Fakulta multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

ZLIN DESIGN WEEK & SPOLUPRÁCE
Hlavním tématem letošního šestého ročníku je SPOLUPRÁCE. Během
jednoho týdne Zlin Design Week ukáže, co může přinést otevřenost
a ochota se dělit a že spolupracovat má smysl.
Jak probíhá tvorba mladých designérů a univerzit se zaběhlými značkami?
Co oběma světům přináší? Jaké jsou produkty, které na základě jejich
spolupráce vzniknou? Mají jasně daná pravidla a mantinely, které
určuje firma, její strategie a technologické možnosti? Kterými obory se
může design inspirovat, které ovlivňovat a naopak? Jak je užitečný pro
potřeby byznysu?

Máte projekt, či produkt, který vznikl na základě spolupráce? Přihlašte ho.
Stěžejní výstava Zlin Design Weeku představí ateliéry vysokých škol z ČR
a zahraničí a jejich tvorbu, která vznikla ve spolupráci s firmou nebo institucí z komerčního i nekomerčního sektoru. Vystavovat můžete samostatné
produkty, které budou zapojeny do kurátorské výstavy Zlin Design Weeku,
ale i již hotové výstavní projekty, pro které bude připravena zvláštní sekce.
Prezentovat se budou skutečně realizované produkty, ale také spolupráce
na úrovni vizí, kreativity, nalézání možností materiálů či technologií pro jiné
uplatnění, které nejsou starší pěti let.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT
ateliéry a umělecké fakulty
studenti uměleckých vysokých škol
mladí designéři do 30 let

PŘIHLÁŠKA
Přihlašovací formulář můžete zasílat do 14. 2. 2020.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu opencall@zlindesignweek.com
Nezávislá odborná porota vybere projekty, které v květnu představíme na
společné kurátorské výstavě v rámci Zlin Design Weeku. Zapůjčená díla
budou transportována na náklady vystavujících institucí. O zbytek se
postaráme my. Zlin Design Week zajistí celou výstavu – produkci, instalaci,
propagaci a PR aktivity. Se začátkem festivalu vydávají organizátoři doprovodný katalog, ve kterém budou výstavní projekty představeny.

www.zlindesignweek.com

VYSTAVUJTE NA ZDW

