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Dla dziennikarzy
Informacji dziennikarzom na temat Łódź Design udziela rzecznik prasowy festiwalu:

Aleksandra Kietla
a.kietla@lodzartcenter.com
tel.: +48 (42) 684–20–95
kom.: +48 693 86 00 22

Łódź Design Festival 2011 w liczbach:

- w okresie 20-30 października 2011 blisko 44 000 osób uczestniczyło w wydarzeniach Łódź Design 2011, w tym ok. 12 000
osób w trakcie Głównego Weekendu (20-23.10),
- ponad 6 000 osób uczestniczyło w wykładach,
- ok. 400 dzieci uczestniczyło w programie Edukreacji (warsztaty, spacery, bawialnia),
- ok. 600 osób wzięło udział w projekcjach filmowych,
- ok. 400 zaakredytowanych dziennikarzy,
- ponad 60 wystaw,
- ponad 420 artystów współtworzyło Festiwal,
- ponad 1000 publikacji w mediach,
- wydarzenia w ponad 20 miejscach w Łodzi,
- w czasie Festiwalu współpracowaliśmy z ponad 130 wolontariuszami oraz z ponad 80 partnerami,
- Centrum Festiwalowe miało powierzchnię 10 000 m2.

Zdjęcia z Fotorelacji dostępne są TUTAJ

Materiały do pobrania:
- press release (doc)
- opis szczegółowy (doc)
- program godzinowy (doc)
- wystawy (doc)
- ulotka z programem (pdf)
- linki do fotorelacji z poprzednich edycji (doc)
- o organizatorze (doc)
- sowa (pdf)

Akredytacje oraz godziny otwarcia Biura Prasowego

Aby otrzymać akredytację na Łódź Design Festival prosimy o przesłanie na adres a.kietla@lodzartcenter.comnastępujących
danych:
- imię i nazwisko oraz adres mailowy i numer telefonu akredytującego się dziennikarza
- nazwa redakcji oraz adres korespondencyjny

Akredytacje będą do odebrania w Centrum Festiwalowym (ul. Targowa 35) w następujących godzinach:
20.10: 17.00-20.00
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21-30.10: 10:30-18.30

Łódź Design Festival 2011, 20-30 października

To już piąta edycja Festiwalu. Jak co roku będzie można obejrzeć wystawy światowej sławy projektantów wyznaczających
najnowsze trendy w designie i spotkać znakomitych twórców oraz specjalistów z branży, którzy podzielą się swoją wiedzą
podczas kilku dni wykładów. Tegoroczne hasło przewodnie festiwalu – Change! ma podkreślać zmiany zachodzące w
otaczającym nas świecie, a zatem i w myśleniu o projektowaniu.
Więcej informacji o tegorocznej edycji

Łódź Design Festival

Łódź Design Festival to wydarzenie, które od 2007 r. tworzy platformę wymiany myśli i doświadczeń dla środowisk twórczych
identyfikujących się z szeroko rozumianym designem, oraz dla biznesu.
Dzięki staraniom organizatora imprezy – Łódź Art Center – oraz wsparciu licznych partnerów, festiwal w ciągu kilku lat
przeistoczył się z lokalnej, składającej się z paru wystaw imprezy, urastając do rangi największego w Polsce wydarzenia w
całości poświęconego projektowaniu. Prezentuje on design w różnych jego odsłonach – od wzornictwa przemysłowego,
poprzez art i craft design, projektowanie graficzne i architekturę, aż po modę.
Centralnym punktem festiwalu Łódź Design jest zawsze tematyczny program główny, składający się z wystaw kuratorskich, a
jego dopełnienie oraz rozwinięcie stanowi otwarty i bogaty repertuar wydarzeń towarzyszących. Wśród nich centralne miejsce
zajmują: wykłady prowadzone przez światowej sławy specjalistów, konkurs dla młodych projektantów make me! oraz przegląd
portfolio, który umożliwia studentom i absolwentom szkół artystycznych bezpośrednią konfrontację swoich pomysłów z
profesjonalistami (kuratorami, projektantami i producentami).
Prezentacja przekrojowa Łódź Design Festival

Konferencja prasowa 5. Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi odbyła się 18 października 2011 roku o
godzinie 11.00 w Centrum Festiwalowym przy ul. Targowej 35.

W konferencji udział wzięli:
- Krzysztof Candrowicz / Dyrektor Łódź Art Center – organizator festiwalu,
- Małgorzata Żmijska / Dyrektor Programowy festiwalu,
- Hanna Zdanowska / Prezydent Miasta Łodzi, przedstawiciel UMŁ – współorganizator festiwalu,
- Iwona Filipczak / Manager ds. Komunikacji/Rzecznik Prasowy Ceramiki Paradyż – Mecenas Główny festiwalu
oraz kuratorzy:
- Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Aleksandra Stępnikowska i Jarosław Trybuś (Centrum Architektury)
- Boaz Cohen i Sayaka Yamamoto (BCXSY)
i artyści: Sandra Sajovic (asystentka Niki Zupanc), Kitchen Budapest, Grupa OKOLO.

O poczęstunek podczas konferencji zadbała restauracja „U Milscha”.

[nggallery id=152]

Akademia SZTUKaterii & Aniro zaprasza na konferencje prasową pt: „Change – Czy SZTUKAteria nadąża za
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ZMIANAMI”?

Tematem spotkania jest idea organizacji nietypowych warsztatów dekoratorskich inspirowanych kultowymi filmami podczas
Łódź Design Festival 2011, które poprowadzi belgijski projektant najnowszej kolekcji sztukaterii Geoffroy Lhoest (obecny na
konferencji) oraz nowe działania Akademii SZTUKaterii, jako mecenasa i prowokatora niebanalnych pomysłów na współczesne
wnętrza.

Data konferencji: 28.10.2011 godz, 12.00
Miejsce konferencji: Łódź, Lofty u Scheiblera, ul Tymienieckiego 25C, lok 31
Czas trwania konferencji: 30min
Kontakt: Renata Bobrowska 510 106 476, r.bobrowska@akademiasztukaterii.pl
R.S.V.P (do 26.10.2011)

Anna Rejniak
Pomysłodawca i organizator Akademii SZTUKaterii
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