Dizajn w przestrzeni publicznej.

lata lecą...

Konferencja | Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Lata lecą...
7 listopada 2012
11.00 Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn – powitanie gości
11.15 Barbara Szafir, dyrektorka wydziału EFS, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego – powitanie gości
11.30 Cornelia Horsch, dyrektorka IDZ, Berlin – The Concept of Universal Design
and its Application in Public Space (eng.)
12.10 Wojciech Branny, przedstawiciel firmy mmcité – Meble miejskie dla seniorów
12.25 Paulina Jędrzejewska, prezeska Fundacji Culture Shock,
Marcela Kawka, Locomotif Design Studio, Fundacja Culture Shock
Rzeczoznawcy – warsztaty projektowania dla osób 55+,
projekt Fundacji Culture Shock
13.00 Anna Ujma, Urząd Miasta Żory – Miejski Design Przyjazny Seniorom,
czyli Fitness Park dla Seniora
13.40 przerwa obiadowa
14.30 Onny Eikhaug, Norsk Design – Design for all in an ageing society (eng.)
15.10 Grzegorz Gądek, Założyciel, Kierownik Projektu Skweru Sportów
Miejskich – Skwer Sportów Miejskich. Przyjazna przestrzeń
dla wszystkich pokoleń
15.50 Michał Paluch, Transgraniczne Centrum Wolontariatu w Cieszynie
Cieszyn – miasto młode w każdym wieku

16.30 Wernisaż wystawy Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Lata lecą...
oraz wystawy towarzyszącej Letniej Szkole Designu 2012
TU JESTEŚ – relacje przestrzeni. Projektowanie mapy

Wystawa | Dizajn w przestrzeni publicznej. Lata lecą…
7.11.2012–7.12.2012 | Zamek Cieszyn

Kto z nas nie lubił w dzieciństwie spędzać czasu na placach zabaw
lub rozwiązywać łamigłówki?
Rozrywki kojarzone głównie z aktywnością dzieci, są dzisiaj domeną
osób dojrzałych. Jak grzyby po deszczu wyrastają w polskich
miastach place zabaw dla dorosłych. O co tak naprawdę chodzi?
Już w 2050 r. połowa Europejczyków będzie w wieku emerytalnym
i będzie potrzebowała mądrze zaprojektowanej przestrzeni.
Przestrzeni, w której może czuć się dobrze, gdzie swobodnie
skorzysta z publicznego transportu, zrobi zakupy i spotka się
z przyjaciółmi. Coraz więcej produktów i usług skierowanych
do osób w dojrzałym wieku ma zachęcić do uprawiania aktywnego
trybu życia. Przesłanie jest jedno – należy ćwiczyć ciało i umysł.
Na wystawie będzie można zobaczyć przykłady rozwiązań, które
umożliwiają aktywne spędzanie czasu osobom w wieku 55+,
jak i obiekty architektoniczne zaprojektowane z myślą o osobach
dojrzałych. Wystawa organizowana w ramach projektu Design
Silesia, wpisuje się obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób
Starszych.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa powarsztatowa Letniej Szkoły Designu 2012
TU JESTEŚ – relacje przestrzeni. Projektowanie mapy, pokazująca różnorodność koncepcji i wiele
spojrzeń na projektowanie map. Zaprezentowane zostaną, na przykładzie Cieszyna:
mapa dostępności, mapa czasoprzestrzenna, mapa komunikacji miejskiej czy mapa z informacjami
dla właścicieli psów.
Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3 abc | Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl
www.design-silesia.pl
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