
 

 

 

 

 

                              OCHUTNEJTE ZÁKLADY DESIGNU A VYBERTE SI, JAKÝ DESIGNOVÝ OBOR 
  BUDETE STUDOVAT 

  Galerie SUPERMARKET wc opět nabízí odpolední kreativní kurz pro všechny mladé 
  zájemce  o středoškolské studium designu. Tvůrčí kurz pro mládež od 12 let s názvem 
  DESIGNCAMP se uskuteční od 11. 10. do 15. 10. 2021 v Karlových Varech.  
  Kurz zprostředkovává zážitek kreativního setkání s designéry a jedinečnou možnost 
  nahlédnout  pod pokličku kreativních oborů. Přihlášky na podzimní camp najdete v 
  Aktualitách na webu www.supermarketwc.cz. Přihlášení do 5. 10.  

  Prozkoumat práci designéra, poznat další kreativní obory. Mladí lidé budou moci na kurzu 
  zjistit, co je v designu baví. Na ochutnávkovém kreativním kurzu  Designcamp v Karlových 
  Varech mají mladí lidé od 12 let unikátní možnost seznámit se s profesemi od grafiky přes 
  sklo, porcelán, fotografii až k módě.  „Na Designcampu si pod vedením profesionálů, kteří 
  se  oboru věnují řadu let, projdou účastníci všemi designovými obory, které lze dále studovat 
  na uměleckých školách v Karlových Varech, Plzni nebo třeba v Kamenickém Šenově. Mladí 
  lidé poznají základní principy každého oboru a také se dozví, jak probíhají přijímací  
  zkoušky“, upřesňuje Tereza Vlašímská z galerie SUPERMARKET wc. 

  Kreativní design camp pro mládež od 12 let se koná od 11. 10. do 15. 10. 2021                       
  v kreativním centru  a galerii  SUPERMARKET wc v odpoledních hodinách 15.30 - 18.30. 
  Cena celého kurzu od pondělí do pátku je 1.200,- Kč /(5 dní/ 5 design oborů x 3 hodiny = 15 
  hodin). Cena za jeden vybraný ateliér je 500,- Kč (1 den – 3 hodiny); ceny jsou vč.  
  veškerého materiálu a svačiny.(počet míst omezen). 

  Na DESIGNCAMPU vám osvětlí charakteristiku jednotlivých designérských profesí,  
  ochutnáte jejich možnosti a zjistíte, jestli jsou pro vás to “pravé ořechové”.  “Přivonět ke 
  konkrétnímu materiálu jako je sklo, porcelán, fotka a zažít práci s ním krok za krokem, je pro 
  seznámení s budoucí profesí klíčové. Nabízíme živý zážitek procesu tvorby s lektory, každý 
  z nich   ovládá jeden designový obor. Budeme navrhovat,  tvořit a zkoumat možnosti  
  materiálu. Každý den vás čeká jiná profese, jiný lektor, jiný originální přístup,“ říká fotografka 
  Kateřina Hanková, edukátorka galerie SUPERMARKET wc a zároveň jedna z lektorek.. 

  Obory a lektoři: Sklo, Markéta Váradiová  - Fotografie, Kateřina Hanková  - Porcelán, Lenka 
  Sárová Malíská  - Oděvní design, Lenka Herzogová  - Grafický design, Jiří Hanek 

  Bližší informace Eliška Failová, 728 517 877 nebo na pro@tebe.cz či na webu   
  ww.supermarketwc.cz.  Přihlášky, které je možné zasílat nejpozději do 5. 10. 2021, na  
  pro@tebe.cz, najdete na webu ww.supermarketwc.cz. Počet míst omezen. 

  Designcamp pořádá galerie SUPERMARKET wc, kterou provozuje karlovarský spolek  
  PROTEBE live, tým designových aktivistů a patriotů. Již 16 let pořádá kreativní dílny,výstavy 
  a umělecko – vzdělávací akce. 

                       Kontakt pro média: Tereza Dvořáková, PR a marketing, 608 528 388 nebo na pro@tebe.cz.     
                         www.supermarketwc.cz 
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