5. Międzynarodowa Konferencja Projektowa: AGRAFA
2017. Attitudes
ASP w Katowicach zaprasza do udziału w 5. międzynarodowej konferencji projektowej: AGRAFA 2017,
która odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty dla studentów i
profesjonalistów oraz wystawa podsumowująca 12. Międzynarodowego Biennale Studenckiej Grafiki
Projektowej
5. Międzynarodowa Konferencja Projektowa: AGRAFA 2017. Attitudes
"Projektowanie jest postawą projektanta wobec środowiska społecznego i środowiska materialnego. Jednym z jego
podstawowych celów jest uczynienie życia szczęśliwym." Andrzej Pawłowski, Człowiek – środowisko, Inicjacje, Kraków,
1969
Tematem tegorocznej konferencji są postawy projektantów. Codzienność dostarcza nam dysonansów i wyzwań, na
które można odpowiedzieć, jeżeli posiada się umiejętności lub sposobność. Za naszymi działaniami stoją przekonania i
sposób myślenia. W interdyscyplinarnym i międzynarodowym gronie sprawdźmy jakie postawy kryją się za
znaczącymi realizacjami. Zobaczmy czy podejście projektanta ma znaczenie, czy czyni życie lepszym i przynosi
wymierne korzyści użytkownikom.
Naszymi prelegentami będą m.in.: Ruedi Baur i Vera Baur-Kockot (Integral Ruedi Baur), Karin Langeveld (Trapped in
Suburbia), Rama Gheerawo (Royal College of Art) i Vyas Rupesh (Aalto University), a także Thomas Gnahm, Olaf Cirut
i inni.
12. Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej
Biennale jest wszechstronną prezentacją najnowszych dokonań z dziedziny szeroko pojmowanego projektowania
graficznego: animacja, identyfikacja wizualna, informacja wizualna, grafika edytorska, strony / aplikacje / publikacje
cyfrowe, krój pisma, wynikających z procesu dydaktycznego lub będących efektem samodzielnej pracy
studenta/absolwenta. Przegląd ma na celu konfrontację programów nauczania poszczególnych uczelni artystycznych i
projektowych, przedstawienie różnorodnych postaw twórczych oraz wyłonienie najbardziej oryginalnych, nowatorskich
i inspirujących rozwiązań.
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Konferencja: 7 kwietnia 2017 godz. 9.00–17.00, ASP w Katowicach, ul. Raciborska 50
Warsztaty dla studentów i profesjonalistów: 5-6 kwietnia 2017, ASP w Katowicach, ul. Koszarowa 19
Wernisaż wystawy: 7 kwietnia 2017, godz. 19.00, ASP w Katowicach, ul. Raciborska 50
Wystawa pokonkursowa czynna: 8–30.04.2017, ASP w Katowicach, ul. Raciborska 50
Kuratorzy konferencji: Justyna Kucharczyk, Jacek Mrowczyk, Anna Pohl
Koordynacja konkursu: Agata Korzeńska, Paulina Urbańska
agrafa.asp.katowice.pl
www.facebook.com/Agrafa-192823754087338/
Rejestracja na konferencję i warsztaty: agrafa.asp.katowice.pl
Instytut Wzornictwa Przemysłowego objął wydarzenie patronatem.

