ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ
ЗА РАБОТИЛНИЦАТА
MAPPING THE CITY A VISUAL APPROACH TO SKOPJE

Двоецот дизајнери Andrews/Degen оваа година во рамки на фестивалот Skopje
Design Week 2016 го стави Скопје на мапата на својата позната работилница
Mapping the City.
Време:

понеделник, 21. – петок 25 ноември 2016
секој ден: 10:30-14:30

Место:

Факултет за Арт и Дизајн при ЕУРМ
Претставување на краен продукт во „Јавна Соба“ - 25. ноемв. во 17

ч.
За што станува збор:
Во еднонеделната работилницата, фокусот ќе биде насочен кон една населба во
Скопје. Како можеме да придонесеме за квалитетот на урбаниот живот? Како една
дизајнирана перспектива може да придонесе за решавање на проблемите и ги
стимулира позитивните промени? Секој учесник истражува населба од различни
перспективи. Секој избира тема и развива концепт кој се однесува на населбата;
врз основа на личното искуство, откривање на проблеми, презентирање на
извештаи, решенија, визии и интервенции.

Краен резултат:
Финалниот производ на оваа интензивна недела ќе биде инспиративен магазин,
кој ќе биде достапен online и offline. Секој учесник ќе креира најмалку едно
списание (две страници) каде што ќе биде претставен неговиот проект. Покрај тоа,
секој треба да предложи идеја за насловна страна (слика + наслов). Погледнете
на www.mappingthecity.com со цел да ги видите резултатите и инспирациите од
другите градови.

Целна група:
Работилницата е наменета за сите заинтересирани со или без предзнаење во
графички дизајн.

Пријавување: Најдоцна до 11. ноември 2016 на drmakger@gmail.com
Бројот на учесници е ограничен

Повеќе за уметниците:
Andrews/Degen е заинтересиран за
споделување на своите размислувања
со другите, кои се поврзани со
графичкиот и социјален дизајн. За
нивната серија работилници “Mapping
the city”, тие посетиле градови во
Холандија и странство, со посебен
фокус на не-западните делови на
светот. Меѓу земјите што ги посетиле
досега се: Кина, Хрватска, Молдавија,
Романија, Сенегал и Турција.
Andrews/Degen се обидува заедно со студентите да открие кои социјални
проблеми се очигледни во нивните градови и проучува како студентите можат да
придонесат како дизајнери на квалитетот на животот во нивното брзо менување
на урбаната средина.
Тие редовно држат различни курсеви за дизајн на универзитетите за применети
науки во Ротердам и Амстердам.

