Kiedy? 1-2.03.2022
Gdzie? Klub Łącznik-Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1-3,
Wrocław
Konferencja ma na celu zaprezentowanie szeroko pojętego designu, z którym wbrew po-

zorom i dzisiejszym przyzwyczajeniom mamy do czynienia już od czasów najdawniejszych.
Chcemy zaznaczyć, że dekoracje mieszkań, a także funkcjonalne ich wykańczanie od
wieków towarzyszą ludzkości. Design może przyjmować różne formy - od znanych w
epoce brązu fibul, starożytnych mebli, przez rokokową porcelanę, aż po współczesne regały KALLAX. Konferencja ma na celu prześledzenie historii meblarstwa, ceramiki, szkła,
a także wszystkich elementów służących człowiekowi w sposób funkcjonalny jak i dekoracyjny, dla lepszego poczucia ogniska domowego, którego w starożytności strzegła Hestia.
Jako organizatorzy chcemy nawiązać podczas wydarzenia do interdyscyplinarności powyższego zagadnienia, zapraszamy zatem do przesyłania abstraktów zarówno historyków sztuki, historyków, kulturoznawców, ceramików, szklarzy, architektów, architektów
wnętrz i wszelkich bliskoznacznych kierunków.
Proponujemy rozważenie wszelkich tematów związanych z designem na przestrzeni czasu:
- rozwój meblarstwa - w tym prezentacja konkretnego stylu w meblarstwie: styl
Ludwika XIV/XV, Chippendale, Empire, l’Art Noveau, Thonet, styl skandynawski
- rozwój technik użytkowych - omówienie technik wyrobu szkła, ceramiki, wyrobów
jubilerskich
- design w pojęciu aranżacji wnętrz, interior design
- formy użytkowe w architekturze
- analiza wpływu poszczególnych artykułów codziennego użytku na życie dawniej i
dziś
- omówienie zmian w postrzeganiu wnętrz na przestrzeni wieków
Zapraszamy do wygłoszenia referatów związanych z powyższymi przykładami, niemniej
zachęcamy serdecznie do przesyłania abstraktów z autorskimi pomysłami, jesteśmy
otwarci na tematy, które zależne będą przede wszystkim od wyobraźni i inwencji prelegentów.
Czas wystąpień prelegentów: 20 minut
Długość abstraktu: 2000/2500 znaków
!Prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz dostępny pod tym linkiem:
!Na zgłoszenia czekamy do: 07.02.2022!

Planowane wydarzenia:
- Wykład ekspercki — Iwona Kałuża — historyczka sztuki, badaczka powojennego designu,
kuratorka i producentka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje w BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej. Łączy zagadnienia dotyczące dziedzictwa niematerialnego z wizualnością miasta.

- Wykład ekspercki — dr Wiktoria Lenart - projektantka wzornictwa przemysłowego, ab-

solwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2013 roku z powodzeniem łączy swoje
dwie pasje: działalność dydaktyczną i naukową oraz prowadzenie swojego autorskiego studio,
gdzie projektuje dla przemysłu. Jej głównym obszarem zainteresowań jest przestrzeń pracy
człowieka i zagadnienia „ergonomii prywatności.”

- Opowieść o deformacji, ceramice i własnej pracowni — Dominika Khavro i Weronika
Fudała z pracowni Toczona
- Panel dyskusyjny z wrocławską artystką
- Wystawa

