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…a przed otwarciem wystawy…

porozmawiajmy

…and before the exhibition opening…

let’s talk

o tym, co czeka młodych projektantów po

about what awaits young designers after their

obronie dyplomów. Czy muszą wybierać między

master’s defense. Do they have to choose

zarabianiem na życie a misją poprawiania

between earning money and the mission of

świata? Gdzie i jak mogą zdobywać niezbędne

improving the world? Where and how can

w tym zawodzie doświadczenie? Czy mają w tej

they gain the necessary experience in this

drodze na kogo liczyć i czym różni się sytuacja

profession? What are the forms of support in

młodych projektantów w Polsce, Czechach, na

the early stages of building a career and what

Węgrzech czy Słowacji?

Organizatorzy Graduation Projects 2015

The organizers of Graduation Projects 2015

zapraszają na wystawę prac dyplomowych

would like to invite you to the exhibition

z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

of diploma projects from Poland, Czech,
Slovakia and Hungary.

are the differences between the situation of
young designers in Poland, the Czech Republic,
Hungary or Slovakia?

Gośćmi dyskusji będą:

The discussion will be attended by:

Michala Lipkova – projektantka, pracownik

Michala Lipkova – designer from the Institute

Instytutu Designu na Wydziale Architektury

of Design in Faculty of Architecture at Slovak

Uniwersytetu Technologicznego w Bratysławie,

University of Technology, “Flowers for Slovakia”

Dyrektor Zarządzający „Flowers for Slovakia”

Managing Director

Alicja Patanowska – projektantka ceramiki,

Alicja Patanowska – ceramic designer, graduate

absolwentka Royal College of Art, działa na

of the Royal College of Art in London, her work

pograniczu designu i sztuki

lies at the border of art and design

Katarzyna Jakubowska, Tomasz Orzechowski

Katarzyna Jakubowska, Tomasz Orzechowski

– założyciele krakowskiego studia projektowego

graduation projects 2015
wernisaż

the exhibition opening

godz. 16:00

4:00 p.m.

Zamek Cieszyn
budynek „Oranżerii”
Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc

Castle Cieszyn
“Orangery”
Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc

30.01.2016
30.01.2016

– are the creators of the Cracow design studio To

TO DO Product Design. W 2013 roku zostali

Do Produkt Design. In 2013, they were awarded

zdobywcami prestiżowej nagrody Red Dot

with the prestigious Red Dot Design Award.

Design Award.
Dyskusję poprowadzi Maxim Dedushkov,

The discussion will be moderated by Maxim

ekspert w dziedzinie designu i projektowania

Dedushkov, design expert and service designer,

usług, organizator Budapest Design Meetup,

organizer of The Budapest Design Meetup,

członek Design For Europe.

member of Design for Europe.

Dyskusja

The discussion

30.01.2016

30.01.2016

godz. 14.00

2:00 p.m

Zamek Cieszyn

Castle Cieszyn

budynek „Oranżerii”

“Orangery”
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