
16 maja 
– 4 lipca

REZOLUCJE. PROJEKTOWANIE ZMIAN. 
WYSTAWA PROJEKTOWANIA GRAFICZ-
NEGO – GRAPHIC DESIGN FESTIVAL 
BREDA

14 kwietnia 
–8 czerwca

MEBEL MARZEŃ 2015 15 maja 
–12 czerwca

DAMSKA TOREBKA 1-15 czerwca NAJSZLACHETNIEJSZA FORMA PRZE-
TWORZENIA DREWNA 2015

Galeria Dizajn 
BWA Wrocław

Wrocław, 
ul. Świdnicka 2 - 4

poniedziałek 
- piątek 11.00–18.00
sobota 11:00–15.00

Logotypy organizacji terrorystycznych,  
dizajnerskie tablice bezdomnych i prze-
wodnik po dronach - to tylko niektóre 
projekty prezentowane przez galerię Dizajn 
BWA Wrocław na czerwcowej wystawie. 
Projektant graficzny może być także akty-
wistą czy dziennikarzem i dzięki specjalnie 
zaprojektowanym informacjom może spra-
wiać, że świat staje się lepszym miejscem. 
Kilkanaście międzynarodowych realizacji 
udowadnia, że dizajn jest żywym narzę-
dziem do mówienia o sytuacji społecznej  
i politycznej, ale również narzędziem 
działania. Wystawa nie pozostawi żadnego 
widza obojętnym, a wielu zainspiruje do 
własnego projektowania zmian!

BIZNES MEBLE.PL

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

Na wystawie prezentowane są projekty mło-
dych projektantów nagrodzone w konkursie 
„Spełnij Dziecięce Marzenia” oraz prace pla-
styczne dzieci z ich wymarzonymi meblami, 
którymi zostały zainspirowane.

Gimnazjum 
w Dobrodzieniu

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

2 czerwca 
godz. 10.00 
Gala wręczenia 
nagród 
w konkursie

Trzecia edycja konkursu  zorganizowanego 
przez Gimnazjum w Dobrodzieniu we współpra-
cy z Dobroteką dla uczniów szkół gimnazjalnych 
z województw śląskich na projekt i realizację 
obiektu użytkowego.

DOBROTEKA

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

6 czerwca 
godz.14:00
Dzień Otwarty 
prezentacja twór-
czości uczestników 
planeru
15 czerwca 
godz. 13.00 
Końcowa wystawa 
prac

Wydarzenie artystyczno – naukowe  
w postaci pleneru rzeźbiarskiego z udziałem 
artystów rzeźbiarzy, oraz przedstawicieli 
branży meblarskiej. Zamierzeniem orga-
nizatora jest stworzenie klimatu na wyko-
rzystywanie rzeźbiarskich form w aranżacji 
wnętrz użytkowych poprzez ich ekspono-
wanie, promocję i dystrybucję.

2 czerwca
15.00-19.00

INAUGURACJA ŚLĄSKIEGO CZERWCA 
PROJEKTOWEGO

25 maja 
–31 lipca

NAJSZLACHETNIEJSZA FORMA PRZETWO-
RZENIA DREWNA 2014

20 maja
–31 lipca

DOBRY TYDZIEŃ PROJEKTANTA 2014 6 czerwca 
10.00 -13.00

ZRÓB ZABAWKĘ DLA SWOJEGO PUPILA

DOBROTEKA

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
Oleska 35

W programie 
•	 15.00 powitanie gości, podsumowania 

i plany
•	 15.30 prezentacja Sweet Focia 
•	 Z Dobrym Designem 2014, ogłoszenie 

nowej edycji konkursu 
•	 16.00 Zaprojektowane Po Śląsku  

–  wykład prof. Czesławy Frejlich
•	 17.00 lunch 
•	 17.00  Zaprojektowane Po Włosku  

– prezentacja Enico Girotti 
•	 18.00 Zaprojektowane We Wrocławiu 

wernisaż wystawy prac studentów  
i dyplomantów z pracowni mebla ASP 
we Wrocławiu. 

DOBROTEKA

Odlotowa Galeria 
Lotnisko 
w Katowicach 
ul. Wolności 90
Ożarowice

Wystawa rzeźb użytkowych powstałych pod-
czas  pierwszej edycji pleneru rzeźbiarskiego 
w 2014 roku, na tarasie widokowym w Odloto-
wej Galerii

DOMAR
DOBROTEKA

Galeria Wnętrz 
Domar 
we Wrocławiu 
ul. Braniborska 14

Wystawa prac powarsztatowych. To efekt trze-
ciej edycji warsztatów organizowanych przez 
Dobrotekę. Do udziału zaproszono studentów  
i absolwentów polskich uczelni artystycznych 
z Katowic, Krakowa, Poznania, Wrocławia  
i Lublina.
Pięć duetów projektantów opracowało nowe 
propozycje produktów dla: Halupczok Kuchnie 
i Wnętrza, Meble Jonczyk, Novelle, Sit Sit oraz 
Kler.

DOBROTEKA

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

Warsztaty dla dzieci i dorosłych z udziałem 
artystów rzeźbiarzy, oraz przedstawicieli 
branży meblarskiej. Zamierzeniem orga-
nizatora jest zaprojektowanie i wykonanie 
zabawki dla zwierzaka domowego.

27 maja 
–15 czerwca

PRACOWNIE PROJEKTOWANIA MEBLI 
WROCŁAWSKIEJ ASP

18 czerwca
10.00-18.00

ŚNIADANIE W APAERTAMENCIE 
PRZYSZŁOŚCI

11–21 czerwca AKCJA PÓŁKA 11 czerwca 
10:00–18:00

TYPO LABORATORIUM

ASP WROCŁAW

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

Wernisaż 2 czerwca 
godz. 18.00

Wystawa prac studentów dwóch pracowni 
projektowania mebli wrocławskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Zaprezentowane zosta-
ną zadania semestralne realizowane przez 
studentów w formie plansz i obiektów oraz 
magisterskie projekty dyplomowe.

DOBROTEKA

POLITECHNIKA 
OPOLSKA

INSTYTUT SZTUKI 
UNIWERSYTETU 
OPOLSKIEGO

Dobroteka 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

Dobroteka zaprasza zainteresowanych nowin-
kami w urządzaniu wnętrz na spotkanie, pod-
czas którego jajecznicę ze świeżym szczypior-
kiem i kawę dla wszystkich chętnych zaserwuje 
dr Tomasz Wiktorski, a  później z Politechniką 
Opolską i Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opol-
skiego przedstawimy wyniki projektów: Meblo-
wanie dużych mieszkań; Multimediach  
w aranżacji przestrzeni; Dzień w apartamencie.

GALERIA SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ 
W OPOLU

Opole,
galeria ANEKS, 
pl. Teatralny 12, 

11 czerwca 2015 
godz. 18.00
Wernisaż

Wystawa podsumowująca konkurs AKCJA PÓŁ-
KA. Zaprezentowany zostanie zwycięski projekt, 
który wraz z wydawnictwami GSW zostanie 
udostępniony mieszkańcom Opola po zakoń-
czeniu wystawy. Celem akcji jest promocja 
i upowszechnianie czytelnictwa o sztuce.

INSTYTUT SZTUKI 
UNIWERSYTETU 
OPOLSKIEGO

Opole,
ul. Wrocławska 4

•	 Motion graphic design vol. 2, czyli dru-
ga edycja prezentacji animacji zrealizo-
wanych przez studentów w Pracowni 
Multimediów Instytutu Sztuki

•	 Ilustragan – warsztaty ilustarcji
•	 Szewcy i oprawcy – warsztaty szycia  

i oprawy książek .
•	 Liternicze kreatury i typograficzne 

maskotki – warsztaty sitodruku oraz 
prezentacja prac studentów z obszaru 
kreatywnej typografii wykonananych  
w pracowni Projektowania graficznego 
i Grafiki 

6–30 czerwca WYSTAWA PRAC STUDENTÓW 6 czerwca
10:00-18:00

SOBOTA DOBRZE ZAPROJEKTOWANA  2–28 czerwca SWEET FOCIA Z DOBRM DESIGNEM – NOWE 
I KULTOWE

20 –21 czerwca 
10:00–18:00

SILESIA BAZAAR VOL. 2

POLITECHNIKA 
ŚLĄSKA WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY 
W GLIWICACH

Budynek X Wydziału 
Architektury, Gliwice, 
ul. M. Strzody 10

Wystawa obrazująca kompletny cykl dy-
daktyczny dla przedmiotów projektowych 
(wnętrza, wystawy, meble) na studiach I i II 
stopnia.

POLITECHNIKA 
ŚLĄSKA WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY W 
GLIWICACH

Budynek X Wydziału 
Architektury, Gliwice, 
ul. M. Strzody 10

W programie 
•	 drzwi otwarte dla kandydatów na studia 

na kierunku Architektura Wnętrz zorgani-
zowane w ramach Kursu Przygotowawcze-
go, połączone z prezentacją aktualnego 
programu dydaktycznego – zwiedzanie 
wystawy.

•	 warsztaty dla dzieci – Projektowanie nie 
jest nudne – domek dla Misia.

POLITECHNIKA 
ŚLĄSKA WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY W 
GLIWICACH

Dolny Śląsk, 
Śląsk Opolski,
Górny Śląsk

Otwarty  konkurs fotograficzny promujący 
ciekawe obiekty na terenie Śląska – w tym roku 
nie tylko architektura, ale również przedmioty 
użytkowe, meble itp. oraz zdarzenia tworzące 
Śląski Czerwiec Projektowy.
Mapa obiektów przedstawiona w formie puzzli 
zawiera obrazy-klucze dla wybranych obiektów.

STOWARZYSZENIE 
GREEN
ASP KATOWICE

Katowice, 
Spodek 

Jesteś nudzony „sieciówkową” modą i dizaj-
nem? Chcesz czegoś oryginalnego? Chcesz 
oddać głos poparcia na zdolnych, niezależ-
nych dizajnerów? My też! Dlatego po raz 
drugi zapraszamy wszystkich projektantów 
do jednego miejsca – Spodka, ikony Górne-
go Śląska do udziału w Silesia Bazaar vol. 2! 
Razem zamienimy Spodek w mekkę nieza-
leżnej mody i dizajnu. 

15–19 czerwca
9.00–16.00

DYPLOMY 2015 | OBRONY 19 czerwca
–2 lipca

DYPLOMY 2015 | WZORNICTWO
WYSTAWA 

12–17 czerwca WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA 
ASP KATOWICE

27 czerwca DZIEŃ OTWARTYCH PRACOWNI

ASP KATOWICE

Galeria ASP 
w Katowicach 
Rondo Sztuki, 
ul. Gen. J. Ziętka 1

Publiczne obrony dyplomów studentów 
asp w katowicach, kierunki: projektowanie 
graficzne i wzornictwo. Publiczna obrona 
projektów dyplomowych zrealizowanych 
podczas studiów licencjackich i magister-
skich na kierunkach Wydziału Projektowe-
go ASP Katowice.
Dyplomanci prezentują założenia projekto-
we pracy oraz odpowiadają na pytania ko-
misji i publiczności. Wydarzenie szczególnie 
interesujące dla przyszłych kandydatów na 
studia ASP w Katowicach.

ASP KATOWICE

Galeria ASP 
w Katowicach 
Rondo Sztuki, 
ul. Gen. J. Ziętka 1

wtorek - piątek 
godz.  11.00 - 19.00
sobota-niedziela 
10.00 - 18.00

19 czerwca 
godz. 18:00
Wernisaż

Prezentacja projektów dyplomowych zrealizo-
wanych na kierunku Wzornictwo ASP Katowice 
na studiach licencjackich i magisterskich. 
Na wystawie zostaną pokazane projekty z na-
stępujących obszarów projektowych: produkt, 
przestrzeń, komunikacja wizualna, usługi. 
Wydarzenie szczególnie interesujące dla przy-
szłych kandydatów na studia ASP w Katowi-
cach.

ASP KATOWICE

ul. Dąbrówki 9,
ul. Raciborska 37, 
ul. Koszarowa 19, 
ul. Raciborska 50

10.00-16.00

Otwarcie wystawy – wernisaż
część pierwsza
12 czerwca godz. 17.00 
ul. Dąbrówki 9

część druga
12 czerwca godz. 18.00 
u. Raciborska 50

MARTA GAWIN
BRO.KAT
SAFFA
AMBERWOOD
SLAS ARCHITEKCI
WZORRO DESIGN
BOGDAN KOSSAK

Katowice
Cieszyn

Podczas Dnia Otwartego Pracowni będzie 
można odwiedzić kilku śląskich projektan-
tów, którzy zaplanowali na ten dzień warsz-
taty, wykłady i konsultacje.
Architekci będą udzielać  m.in. porad doty-
czących aranżacji wnętrz. W pracowniach 
projektantek biżuterii będzie można dowie-
dzieć się jak powstają akcesoria z porcelany 
i bursztynu. Projektanci przygotowali także 
warsztaty, podczas których będzie można 
kreatywnie popracować. W Dniu Otwartych 
Pracowni biorą udział: Amberwood, Bogdan 
Kosak, bro.Kat, Marta Gawin, SLAS architek-
ci, Saffa, Wzorro Design.
 
Na niektóre wydarzenia wstęp płatny: 10 zł.

1–30 czerwca PAGED – TRADYCJA I DESIGN 17 czerwca
–26 lipca

ŚLĄSKA RZECZ 2014 21-27 czerwca LETNIA AKADEMIA GIER (LAG 2015) 19–21 czerwca FESTIWAL WYSOKICH TEMPERATUR: 
„NIE MA SZTUKI BEZ OGNIA”

PAGED
SFERA WNĘTRZ

Bielsko Biała, 
ul. Mostowa 4

24 czerwca godz. 
18.00
Autorska prezenta-
cja kolekcji Tomka 
Rygalika

Prezentacja nowej marki Paged Collection 
która zadebiutowała na mediolańskich 
targach Salone Del Mobile w 2014r. Nowy 
wizerunek firmy spotkał się z doskonałym 
przyjęciem architektów i przedstawicieli 
branży meblarskiej. W tym roku marka 
wprowadziła rekordową liczbę kolekcji, któ-
re demonstrują jej szerokie technologiczne 
i materiałowe możliwości. Paged Collection 
prowadzona jest przez Tomka Rygalika jako 
Dyrektora Kreatywnego.

ZAMEK CIESZYN

Zamek Cieszyn 
43-400 Cieszyn, 
ul. Zamkowa 3 abc

17 czerwca 2015 
godz. 12.00
Gala wręczenia 
nagród 
godz.15.00
Wernisaż

Rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej inno-
wacyjne i użyteczne produkty, projekty graficz-
ne i usługi wdrożone na Śląsku. Gali wręczenia 
nagród towarzyszy otwarcie wystawy pokon-
kursowej, na której można zobaczyć zwycięskie 
oraz zakwalifikowane do prezentacji projekty. 
Konkurs „Śląska Rzecz” jest organizowany już 
po raz dziesiąty.   

UNIWERSYTET 
ŚLĄSKI
ZAMEK CIESZYN

Cieszyn, 
ul. Bielska 62

27.06.2015, 
godz. 16.00
Podsumowanie 
LAGu

Warsztaty dla studentów kierunków i specjal-
ności związanych z projektowaniem gier wideo. 
Podczas 5 dni uczestnicy w losowych zespołach 
na losowy temat tworzą działające prototypy 
gier wideo. Podczas podsumowania wybierany 
jest najlepszy projekt przez specjalistów 
z branży gier.

ASP WROCŁAW

Wrocław, 
ul. Traugutta 21

Międzynarodowy Festiwal Wysokich Tempe-
ratur, organizowany przez Akademię Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu to projekt o cha-
rakterze edukacyjno-kulturalnym, którego 
głównym celem jest integracja i konfronta-
cja hutniczych technik powstawania dzieła 
sztuki z widzem. Jest to jedyna w Polsce 
otwarta impreza artystyczna, podczas której 
twórcy – mistrzowie pracy z ogniem dzielą 
się swoją wiedzą i doświadczeniem  
z publicznością, prezentując swoją pracę 
„od kuchni”.

1–12 czerwca OTWARTE PRZEGLĄDY SEMESTRALNE 15–19 czerwca OTWARTE DYPLOMY MAGISTERSKIE 
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WNĘTRZ  
I WZORNICTWA

1–30 czerwca DESIGN UDOMOWIONY 19–21 czerwca
30 czerwca

NOWE I KULTOWE
ZAKOŃCZENIE ŚLĄSKIEGO
CZERWCA PROJEKTOWEGO

ASP WROCŁAW

Wrocław, 
ul. Traugutta 21 
oraz Plac Polski 3/4

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
zaprasza na otwarte przeglądy semestral-
ne prac studentów wydziału Architektury 
Wnętrz oraz Wzornictwa.
Zaprezentowane zostaną wszystkie prace 
projektowe powstałe na wrocławskiej aka-
demii w minionym roku akademickim

ASP WROCŁAW

Wrocław 
ul. Traugutta 21 
oraz Plac Polski 3/4

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu zapra-
sza na  Dyplomy Magisterskie Wydziału Archi-
tektury Wnętrz i Wzornictwa.

DOMAR WROCŁAW

Wrocław, 
ul. Braniborska 14

18 czerwca 
godz. 20.00–00.00 
Noc z designem

7. edycja Designu Udomowionego odbędzie 
w Galerii Wnętrz Domar się pod hasłem „Las. 
Naturalnie Design.” Prezentujemy nowości 
produktowe i różnorodne wystawy wzornic-
twa związane z aranżacją wnętrz, odbędą się 
prezentacje produktów i spotkania z projektan-
tami. Otworzymy nową strefę - Galerię Inspiracji 
Architekta.

DOMAR
WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI 
ŚLĄSKIEJ

Wrocław
Ul. Braniborska 14

Wystawa fotografii konkusowych  Sweet 
Focia Z Dobrym Designem

Zakończenie Śląskiego Czerwca 
Projektowego oraz gala wręczenia nagród.
/30 czerwca, godz 18.00/

PATRONI SPONSORZY PARTNERZYPATRONI MEDIALNIORGANIZATORZY

16 maja 
– 4 lipca

REZOLUCJE. PROJEKTOWANIE ZMIAN
WYSTAWA PROJEKTOWANIA GRAFICZNE-
GO - GRAPHIC DESIGN FESTIVAL BREDA

14 kwietnia 
–8 czerwca

MEBEL MARZEŃ 2015 15 maja 
–12 czerwca

DAMSKA TOREBKA 1-15 czerwca NAJSZLACHETNIEJSZA FORMA PRZE-
TWORZENIA DREWNA 2015

Galeria Dizajn 
BWA Wrocław

Wrocław, 
ul. Świdnicka 2-4

poniedziałek 
- piątek 11:00–18:00
sobota 11:00–15:00

Logotypy organizacji terrorystycznych, dizaj-
nerskie tablice bezdomnych i przewodnik po 
dronach - to tylko niektóre projekty prezen-
towane przez galerię Dizajn BWA Wrocław na 
czerwcowej wystawie. Projektant graficzny 
może być także aktywistą czy dziennikarzem 
i dzięki specjalnie zaprojektowanym infor-
macjom może sprawiać, że świat staje się 
lepszym miejscem. Kilkanaście międzynaro-
dowych realizacji udowadnia, że dizajn jest 
żywym narzędziem do mówienia o sytuacji 
społecznej i politycznej, ale również narzę-
dziem działania. Wystawa nie pozostawi żad-
nego widza obojętnym, a wielu zainspiruje 
do własnego projektowania zmian!

BIZNES MEBLE.PL

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

Na wystawie prezentowane są projekty mło-
dych projektantów nagrodzone w konkursie 
„Spełnij Dziecięce Marzenia” oraz prace pla-
styczne dzieci z ich wymarzonymi meblami, 
którymi zostały zainspirowane.

Gimnazjum 
w Dobrodzieniu

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

2 czerwca 
godz. 10.00 
Gala wręczenia 
nagród 
w konkursie

Trzecia edycja konkursu  zorganizowanego 
przez Gimnazjum w Dobrodzieniu we współ-
pracy z Dobroteką dla uczniów szkół gimna-
zjalnych z województw śląskich na projekt 
i realizację obiektu użytkowego.

DOBROTEKA

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

6 czerwca 
godz.14:00
Dzień Otwarty 
prezentacja twór-
czości uczestników 
planeru
15 czerwca 
godz. 13:00 
Końcowa wystawa 
prac

Wydarzenie artystyczno – naukowe w postaci 
pleneru rzeźbiarskiego z udziałem arty-
stów rzeźbiarzy, oraz przedstawicieli branży 
meblarskiej. Zamierzeniem organizatora jest 
stworzenie klimatu na wykorzystywanie rzeź-
biarskich form w aranżacji wnętrz użytko-
wych poprzez ich eksponowanie, promocję 
i dystrybucję.

2 czerwca
15:00-19:00

INAUGURACJA ŚLĄSKIEGO CZERWCA 
PROJEKTOWEGO

25 maja 
–31 lipca

NAJSZLACHETNIEJSZA FORMA PRZE-
TWORZENIA DREWNA 2014

20 maja
–31 lipca

DOBRY TYDZIEŃ PROJEKTANTA 2014 6 czerwca 
10:00 -13.00

ZRÓB ZABAWKĘ DLA SWOJEGO PUPILA

DOBROTEKA

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
Oleska 35

W programie 
•	 15.00 powitanie gości, podsumowania  

i plany
•	 15.30 prezentacja Sweet Focia Z Dobrym 

Designem 2014, ogłoszenie nowej edycji 
konkursu 

•	 16.00 Zaprojektowane Po Śląsku  
–  wykład prof. Czesławy Frejlich

•	 17.00 lunch 
•	 17.00  Zaprojektowane Po Włosku  

– prezentacja Enico Girotti 
•	 18.00 Zaprojektowane We Wrocławiu 

wernisaż wystawy prac studentów  
i dyplomantów z pracowni mebla ASP  
we Wrocławiu. 

DOBROTEKA

Odlotowa Galeria 
Lotnisko 
w Katowicach 
ul. Wolności 90
Ożarowice

Wystawa rzeźb użytkowych powstałych pod-
czas  pierwszej edycji pleneru rzeźbiarskiego 
w 2014 roku, na tarasie widokowym 
w Odlotowej Galerii

DOMAR
DOBROTEKA

Galeria Wnętrz 
Domar 
we Wrocławiu 
ul. Braniborska 14

Wystawa prac powarsztatowych. To efekt 
trzeciej edycji warsztatów organizowanych 
przez Dobrotekę. Do udziału zaproszono 
studentów i absolwentów polskich uczelni 
artystycznych z Katowic, Krakowa, Poznania, 
Wrocławia i Lublina.
Pięć duetów projektantów opracowało nowe 
propozycje produktów dla: Halupczok Kuch-
nie i Wnętrza, Meble Jonczyk, Novelle, Sit Sit 
oraz Kler.

DOBROTEKA

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

Warsztaty dla dzieci i dorosłych z udziałem 
artystów rzeźbiarzy, oraz przedstawicieli 
branży meblarskiej. Zamierzeniem orga-
nizatora jest zaprojektowanie i wykonanie 
zabawki dla zwierzaka domowego.

27 maja 
–15 czerwca

PRACOWNIE PROJEKTOWANIA MEBLI 
WROCŁAWSKIEJ ASP

18 czerwca
10.00-18.00

ŚNIADANIE W APAERTAMENCIE 
PRZYSZŁOŚCI

11–21 czerwca AKCJA PÓŁKA 11 czerwca 
10.00–18.00

TYPO LABORATORIUM

ASP WROCŁAW

Dobroteka, 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

Wernisaż 2 czerwca 
godz. 18.00

Wystawa prac studentów dwóch pracowni 
projektowania mebli wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Zaprezentowane zostaną 
zadania semestralne realizowane przez 
studentów w formie plansz i obiektów oraz 
magisterskie projekty dyplomowe.

DOBROTEKA

POLITECHNIKA 
OPOLSKA

INSTYTUT SZTUKI 
UNIWERSYTETU 
OPOLSKIEGO

Dobroteka 
Dobrodzień, 
ul. Oleska 35

Dobroteka zaprasza zainteresowanych no-
winkami w urządzaniu wnętrz na spotkanie, 
podczas którego jajecznicę ze świeżym szczy-
piorkiem i kawę dla wszystkich chętnych 
zaserwuje dr Tomasz Wiktorski, a  później  
z Politechniką Opolską i Instytutem Sztuki 
Uniwersytetu Opolskiego przedstawimy wy-
niki projektów: Meblowanie dużych miesz-
kań; Multimediach w aranżacji przestrzeni; 
Dzień w  apartamencie.

GALERIA SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ 
W OPOLU

Opole,
galeria ANEKS, 
pl. Teatralny 12, 

11 czerwca 2015 
godz. 18.00
Wernisaż

Wystawa podsumowująca konkurs AKCJA 
PÓŁKA. Zaprezentowany zostanie zwycięski 
projekt, który wraz z wydawnictwami GSW 
zostanie udostępniony mieszkańcom Opola 
po zakończeniu wystawy. Celem akcji jest 
promocja i upowszechnianie czytelnictwa  
o sztuce.

INSTYTUT SZTUKI 
UNIWERSYTETU 
OPOLSKIEGO

Opole,
ul. Wrocławska 4

•	 Motion graphic design vol. 2, czyli druga 
edycja prezentacji animacji zrealizowa-
nych przez studentów w Pracowni Multi-
mediów Instytutu Sztuki

•	 Ilustragan – warsztaty ilustarcji
•	 Szewcy i oprawcy – warsztaty szycia 
•	 i oprawy książek .
•	 Liternicze kreatury i typograficzne ma-

skotki – warsztaty sitodruku oraz prezen-
tacja prac studentów z obszaru kreatyw-
nej typografii wykonananych w pracowni 
Projektowania graficznego i Grafiki 

6–30 czerwca WYSTAWA PRAC STUDENTÓW 6 czerwca
10:00-18:00

SOBOTA DOBRZE ZAPROJEKTOWANA  2–28 czerwca SWEET FOCIA Z DOBRM DESIGNEM – 
NOWE I KULTOWE

20 –21 czerwca 
10.00–18.00

SILESIA BAZAAR VOL. 2

POLITECHNIKA 
ŚLĄSKA WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY 
W GLIWICACH

Budynek X Wydziału 
Architektury, Gliwice, 
ul. M. Strzody 10

Wystawa obrazująca kompletny cykl dy-
daktyczny dla przedmiotów projektowych 
(wnętrza, wystawy, meble) na studiach I i II 
stopnia.

POLITECHNIKA 
ŚLĄSKA WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY W 
GLIWICACH

Budynek X Wydziału 
Architektury, Gliwice, 
ul. M. Strzody 10

W programie 
•	 drzwi otwarte dla kandydatów na studia 

na kierunku Architektura Wnętrz zor-
ganizowane w ramach Kursu Przygo-
towawczego, połączone z prezentacją 
aktualnego programu dydaktycznego 
– zwiedzanie wystawy.

•	 warsztaty dla dzieci – Projektowanie nie 
jest nudne – domek dla Misia.

POLITECHNIKA 
ŚLĄSKA WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY W 
GLIWICACH

Dolny Śląsk, 
Śląsk Opolski,
Górny Śląsk

Otwarty  konkurs fotograficzny promujący 
ciekawe obiekty na terenie Śląska – w tym 
roku nie tylko architektura, ale również 
przedmioty użytkowe, meble itp. oraz zda-
rzenia tworzące Śląski Czerwiec Projektowy.
Mapa obiektów przedstawiona w formie 
puzzli zawiera obrazy-klucze dla wybranych 
obiektów.

STOWARZYSZENIE 
GREEN
ASP KATOWICE

Katowice, 
Spodek 

Jesteś nudzony „sieciówkową” modą i dizaj-
nem? Chcesz czegoś oryginalnego? Chcesz 
oddać głos poparcia na zdolnych, niezależ-
nych dizajnerów? My też! Dlatego po raz 
drugi zapraszamy wszystkich projektantów 
do jednego miejsca – Spodka, ikony Górnego 
Śląska do udziału w Silesia Bazaar vol. 2! Ra-
zem zamienimy Spodek w mekkę niezależnej 
mody i dizajnu. 

15–19 czerwca
9:00–16:00

DYPLOMY 2015 | OBRONY 19 czerwca
–2 lipca

DYPLOMY 2015 | WZORNICTWO
WYSTAWA 

12–17 czerwca WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA 
ASP KATOWICE

27 czerwca DZIEŃ OTWARTYCH PRACOWNI

ASP KATOWICE

Galeria ASP 
w Katowicach 
Rondo Sztuki, 
ul. Gen. J. Ziętka 1

Publiczne obrony dyplomów studentów asp 
w katowicach, kierunki: projektowanie gra-
ficzne i wzornictwo.
Publiczna obrona projektów dyplomowych 
zrealizowanych podczas studiów licencjac-
kich i magisterskich na kierunkach Wydziału 
Projektowego ASP Katowice.
Dyplomanci prezentują założenia projektowe 
pracy oraz odpowiadają na pytania komisji 
i publiczności. Wydarzenie szczególnie 
interesujące dla przyszłych kandydatów na 
studia ASP w Katowicach.

ASP KATOWICE

Galeria ASP 
w Katowicach 
Rondo Sztuki, 
ul. Gen. J. Ziętka 1

wtorek - piątek 
godz.  11.00 - 19.00
sobota-niedziela 
10.00 - 18.00

19 czerwca 
godz. 18:00
Wernisaż

Prezentacja projektów dyplomowych zre-
alizowanych na kierunku Wzornictwo ASP 
Katowice na studiach licencjackich i magi-
sterskich. Na wystawie zostaną pokazane 
projekty z następujących obszarów projek-
towych: produkt, przestrzeń, komunikacja 
wizualna, usługi. Wydarzenie szczególnie 
interesujące dla przyszłych kandydatów na 
studia ASP w Katowicach.

ASP KATOWICE

ul. Dąbrówki 9,
ul. Raciborska 37, 
ul. Koszarowa 19, 
ul. Raciborska 50

10.00-16.00

Otwarcie wystawy – wernisaż
część pierwsza
12 czerwca godz. 17.00 
ul. Dąbrówki 9

część druga
12 czerwca godz. 18.00 
u. Raciborska 50

MARTA GAWIN
BRO.KAT
SAFFA
AMBERWOOD
SLAS ARCHITEKCI
WZORRO DESIGN
BOGDAN KOSSAK

Podczas Dnia Otwartego Pracowni będzie 
można odwiedzić kilku śląskich projektan-
tów, którzy zaplanowali na ten dzień warszta-
ty, wykłady i konsultacje.
Architekci będą udzielać  m.in. porad doty-
czących aranżacji wnętrz. W pracowniach 
projektantek biżuterii będzie można dowie-
dzieć się jak powstają akcesoria z porcelany 
i bursztynu. Projektanci przygotowali także 
warsztaty, podczas których będzie można 
kreatywnie popracować.
W Dniu Otwartych Pracowni biorą udział: 
Amberwood, Bogdan Kosak, bro.Kat, Marta 
Gawin, SLAS architekci, Saffa, Wzorro Design. 

Na niektóre wydarzenia wstęp płatny: 10 zł.

1–30 czerwca PAGED – TRADYCJA I DESIGN 17 czerwca
–26 lipca

ŚLĄSKA RZECZ 2014 21-27 czerwca LETNIA AKADEMIA GIER (LAG 2015) 19–21 czerwca FESTIWAL WYSOKICH TEMPERATUR: 
„NIE MA SZTUKI BEZ OGNIA”

PAGED
SFERA WNĘTRZ

Bielsko Biała, 
ul. Mostowa 4

24 czerwca godz. 
18.00
Autorska prezenta-
cja kolekcji Tomka 
Rygalika

Prezentacja nowej marki Paged Collection 
która zadebiutowała na mediolańskich tar-
gach Salone Del Mobile w 2014r. Nowy wize-
runek firmy spotkał się z doskonałym przy-
jęciem architektów i przedstawicieli branży 
meblarskiej. W tym roku marka wprowadziła 
rekordową liczbę kolekcji, które demonstrują 
jej szerokie technologiczne i materiałowe 
możliwości. Paged Collection prowadzona 
jest przez Tomka Rygalika jako Dyrektora 
Kreatywnego.

ZAMEK CIESZYN

Zamek Cieszyn 
43-400 Cieszyn, 
ul. Zamkowa 3 abc

17 czerwca 2015 
godz. 12.00
Gala wręczenia 
nagród 
godz.15.00
Wernisaż

Rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej 
innowacyjne i użyteczne produkty, projekty 
graficzne i usługi wdrożone na Śląsku. Gali 
wręczenia nagród towarzyszy otwarcie wy-
stawy pokonkursowej, na której można zo-
baczyć zwycięskie oraz zakwalifikowane do 
prezentacji projekty. Konkurs „Śląska Rzecz” 
jest organizowany już po raz dziesiąty.   

UNIWERSYTET 
ŚLĄSKI
ZAMEK CIESZYN

Cieszyn, 
ul. Bielska 62

27.06.2015, 
godz. 16.00
Podsumowanie 
LAGu

Warsztaty dla studentów kierunków i spe-
cjalności związanych z projektowaniem gier 
wideo. Podczas 5 dni uczestnicy w losowych 
zespołach na losowy temat tworzą działające 
prototypy gier wideo. Podczas podsumowa-
nia wybierany jest najlepszy projekt przez 
specjalistów z branży gier

ASP WROCŁAW

Wrocław, 
ul. Traugutta 21

Międzynarodowy Festiwal Wysokich Tempe-
ratur, organizowany przez Akademię Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu to projekt o cha-
rakterze edukacyjno-kulturalnym, którego 
głównym celem jest integracja i konfrontacja 
hutniczych technik powstawania dzieła sztu-
ki z widzem. Jest to jedyna w Polsce otwarta 
impreza artystyczna, podczas której twórcy 
– mistrzowie pracy z ogniem dzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z publicznością, 
prezentując swoją pracę „od kuchni”.

1–12 czerwca OTWARTE PRZEGLĄDY SEMESTRALNE 15–19 czerwca OTWARTE DYPLOMY MAGISTERSKIE 
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WNĘTRZ  
I WZORNICTWA

1–30 czerwca DESIGN UDOMOWIONY 19–21 czerwca
30 czerwca

NOWE I KULTOWE
ZAKOŃCZENIE ŚLĄSKIEGO
CZERWCA PROJEKTOWEGO

ASP WROCŁAW

Wrocław, 
ul. Traugutta 21 
oraz Plac Polski 3/4

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
zaprasza na otwarte przeglądy semestral-
ne prac studentów wydziału Architektury 
Wnętrz oraz Wzornictwa.
Zaprezentowane zostaną wszystkie prace 
projektowe powstałe na wrocławskiej akade-
mii w minionym roku akademickim

ASP WROCŁAW

Wrocław 
ul. Traugutta 21 
oraz Plac Polski 3/4

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
zaprasza na  Dyplomy Magisterskie Wydziału 
Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

DOMAR 
WROCŁAW

Wrocław, 
ul. Braniborska 14

18 czerwca 
godz. 20.00–00.00 
Noc z designem

7. edycja Designu Udomowionego odbędzie 
w Galerii Wnętrz Domar się pod hasłem „Las. 
Naturalnie Design.” Prezentujemy nowości 
produktowe i różnorodne wystawy wzornic-
twa związane z aranżacją wnętrz, odbędą się 
prezentacje produktów i spotkania z projek-
tantami. Otworzymy nową strefę - Galerię 
Inspiracji Architekta.

DOMAR
WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI 
ŚLĄSKIEJ

Wrocław
Ul. Braniborska 14

Wystawa fotografii konkursowych  Sweet 
Focia Z Dobrym Designem

Zakończenie Śląskiego Czerwca 
Projektowego oraz gala wręczenia nagród.
/30 czerwca, godz 18.00/

PATRONI SPONSORZY PARTNERZYPATRONI MEDIALNIORGANIZATORZY



OPOLE
DOBRODZIEŃ

KATOWICE
GLIWICE

CIESZYN

WROCŁAW

www.czerwiecprojektowy.pl

        www.facebook.com/CzerwiecProjektowy        

ZJEDNOCZENI DESIGNEM

BIELSKO-BIAŁA

ZJEDNOCZENI DESIGNEM 2015

Design potra� sprawić, że nasze życie będzie łatwiejsze 
i przyjemniejsze. Mając tego świadomość  staramy się 
przekonywać innych, dlatego w 2014 roku wystąpiliśmy 
z inicjatywą Śląskiego Czerwca Projektowego. 
ZJEDNOCZENI DESIGNEM - Dobroteka, Zamek Cieszyn, 
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Katowicach, 
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Instytut Sztuki 
Uniwersytetu Opolskiego, Galeria Sztuki Współczesnej 
w Opolu i Galeria Wnętrz Domar we Wrocławiu - postano-
wiliśmy udowodnić,  że nie musimy sprowadzać designu 
na Śląsk, ponieważ ten region ma własne przykłady 
dobrego wzornictwa. 
Chcemy odczarować słowo „design” i wskazywać, że 
rzeczy piękne, mogą być praktyczne i nie muszą być 
drogie.  Dlatego w tym roku także w czerwcu  nastąpi 
eksplozja inicjatyw z zakresu projektowania i promocji 
dobrych praktyk projektowych  na Śląsku. Licznie 
zorganizowane w tym czasie wystawy, wykłady i warszta-
ty zaprezentują projekty i realizacje powstałe w regionie, 
a także prace studenckie i dyplomy uczelni kształcących 
tutaj projektantów. Wszystkie wydarzenia  mają charakter 
otwarty. Zapraszamy profesjonalistów, pasjonatów 
i amatorów designu, mamy także ofertę skierowaną 
do dzieci i młodzieży. Każdy może byś świadkiem tak 
różnorodnych wydarzeń jak formowanie szkła, rzeźbienie 
w drewnie czy tworzenie gier komputerowych.
Jesteśmy przekonani, że działania, które zapoczątko-
waliśmy w 2014 roku służą rozwojowi społeczności 
lokalnej, poprawiają komfort życia jak również 
promują kulturę Śląska Dolnego, Górnego i Opolskie-
go nie tylko w  kraju ale też zagranicą. 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU
DOBROTEKA W DOBRODZIENIU
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OPOLU
GALERIA WNĘTRZ DOMAR WE WROCŁAWIU
INSTYTUT SZTUKI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH
ZAMEK CIESZYN


