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FRESH DESIGN – Młoda Europa o Designie to pro-
jekt skierowany do studentów europejskich uczelni 
artystycznych i projektowych.
Nadrzędnym celem projektu jest zgłębianie wspólnej 

historii, dorobku przemysłów kreatywnych, wymian

 i współpraca pomiędzy uczelniami oraz studentami 

architektury, designu i sztuki z Polski, Niemiec, Austrii, 

Słowacji, Węgier, Czech i innych europejskich krajów.

Projekt jest okazją do analizy przestrzeni człowieka

z punktu widzenia młodych obywateli Europy. Wzbo-

gaca także europejską dyskusję na temat jakości życia 

i odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni czło-

wieka w oparciu o wspólne uwarunkowania historycz-

no-kulturowe.

 



Tegoroczna edycja to czwarta odsłona projektu,który wystartował w 2013 roku.



Do tej pory w projekt
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Nawiązanie i umocnienie relacji pomiędzy
europejskimi uczelniami; 

Rozwój przemysłu kreatywnego

Opracowanie planów zagospodarowania 
wybranego odcinka terenów nadrzecznych 
we Wrocławiu;

Dyskusja o roli rzek w europejskich miastach
i sposobach ich zagospodarowania;

Prezentacja dorobku artystycznego uczelni 
partnerskich.

CELE: 



CRZ KRZYWY KOMIN
jest jednym z kluczowych projektów rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza – dynamicznie zmieniają-

cej się zabytkowej dzielnicy, która przyciąga dziś olbrzymie zainteresowanie mediów i mieszkańców 

całego Wrocławia. 

Jest jedynym we Wrocławiu miejscem, które łączy kształcenie teoretyczne i praktyczne, kreację

i funkcje wystawiennicze. Oprócz warsztatów i szkoleń w Centrum organizowane są też m.in. koncerty, 

pokazy filmów i spektakle teatralne. To 1200 m2 poświęconych  designowi, rzemiosłu, kulturze i sztuce

Międzynarodowe grupy pracować będą w kilku różnych salach 
udostępnionych przez naszego głównego współorganizatora:
CRZ Krzywy Komin. 



5 sal warsztatowych
(w tym m.in. salę rzemiosła arty-
stycznego, pracownię szkoleniową
i pokój konsultacji zawodowych)

audytorium

2 sale wystawiennicze

Do dyspozycji mamy:
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Projekt zakłada udział studentów z całej Europy. 
W ostatniej edycji brali udział studenci z:
POLSKI, NIEMIEC, CZECH, SŁOWACJI i WĘGIER.



Studenci zostaną podzieleni na 
6 międzynarodowych grup
pod nadzorem opiekunów i tutorów.

wymiana opinii praca zespołowa

burza mózgówwspółpraca



W programie pobytu znajdą się ponad-

to: badania terenowe, wykłady, spotkania 

z ekspertami, wystawa



Wystawa dorobku artystycznego 
uczelni partnerskich i uczestników 
projektu podczas III 
Międzynarodowego Festiwalu 
Dobrych Projektów Wroclove Design:

stwarza szansę promocji młodych 
talentów przed międzynarodową
publicznością 

jest okazją do zaprezentowania się 
uczelni partnerskich
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Rezultaty warsztatów
są prezentowane w postaci
wizualizacji i makiet



Temat warsztatów:

RZEKA: POŁĄCZENIA



ŘEKA
RZEKA

FLUSS RIEKA

FOLYÓ

Jak najlepiej
wykorzystać
jej potencjał? Jak włączyć ją do miasta?



Jakie rozwiązania można
zaadaptować we Wrocławiu?
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Ewaluacja projektu
i publiczna debata 
na temat roli rzeki 
w mieście. 



Wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami europejskimi

Realizacja projektu przekraczającego bariery geograficzne, językowe i kulturowe

Promocja polskiego dorobku kulturowego, artystycznego 
i historycznego zagranicą

Zawiązanie współpracy i przyjaźni trwających po zakończeniu projektu

Stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń 
pomiędzy partnerami 

Rezultaty długofalowe:




