GIDE - Group For International Design Education
CREATIVITEIT voor een DUURZAME SAMENLEVING
De opleiding Interieurvormgeving van Thomas More daagt zijn jonge ontwerpers, samen met de
studenten van hun internationale partnerscholen uit om hun design skills te gebruiken om sociale,
economische en ecologische problemen te tackelen. Door de organisatie van socio-culturele
ontwerpprojecten laten ze de studenten hun steentje bijdragen voor een duurzame samenleving.
Zo werd er in het verleden gewerkt rond themaʼs als Duurzame mobiliteit, De gastvrije stad,
Creativiteit voor lokale ondernemers, De toekomst van het boek,… steeds in samenwerking met
lokale organisaties, overheidsinstanties of bedrijven.
Jonge mensen bedenken ruimtes, voorwerpen en diensten die sociale interactie tussen mensen
bewerkstelligen. Ze tonen hoe designers mensen kunnen motiveren en engageren. Jonge
vormgevers geven een innovatief antwoord op actuele maatschappelijke vraagstukken!
PARTNERS & SPONSORS

FEED THE PLANET!
250 internationale design studenten en professionals bedenken
duurzame oplossingen voor actuele voedselvraagstukken
Van 24 tot 28 februari 2014 organiseert de opleiding Interieurvormgeving van de hogeschool
Thomas More in Mechelen een groots internationaal design event rond het thema duurzame
voedselproductie en consumptie.
250 studenten en 50 professoren, onderzoekers en designers van universiteiten en hogescholen
uit Engeland, Duitsland, Schotland, Zwitserland, Italië, Slovenië, China en België zullen gedurende
5 dagen lezingen volgen, brainstormen en ontwerpen. Gastspreker Carolyn Steel, auteur van de
internationale bestseller ʻHongerige Stadʼ, zal tonen hoe voedselproductie de speelbal van de
geglobaliseerde markt is. Ondersteund door locale overheden en organisaties zoals De Stad
Mechelen, Ovam en de Mechelse Veilingen zullen studenten en professionals zoeken naar
ontwerpoplossingen die het duurzaam produceren
en consumeren van voedsel nastreven.
Dit evenement zal het startschot zijn van het
designonderzoek dat in alle universiteiten en scholen
van het consortium GIDE (Group for International
Design Education) zal gevoerd worden. Gedurende
de wereldtentoonstelling in Milaan in 2015 met
als thema Feeding the planet, energy for life, zullen
de ontwerpen van alle scholen tentoongesteld
worden.
http://gidegroup.wordpress.com/

CELEBRATION
innovatieve ontwerpen uit verschillende culturen
om van het leven te genieten

Van 26 februari tot 9 maart stellen de opleiding Interieurvormgeving van Thomas More en zijn
internationale partnerscholen uit Zwitserland, Italië, Slovenië, Schotland, Engeland, Duitsland en
China de resultaten van hun ontwerpproject CELEBRATION tentoon in het Cultureelcentrum in
Mechelen.
De tentoonstelling toont uitdagende ontwerpen die mensen samen brengen om het leven te
vieren, ontwerpoplossingen om ouderen meer te laten genieten van het leven, innoverende
ontwerpen die op macro- en microniveau streven naar verbondenheid en solidariteit tussen
mensen en gemeenschappen.
Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, Mechelen
Tel.: 015 29 40 00
http://www.cultuurcentrummechelen.be
Di - wo: 9u00 - 16u45
Do - vr: 9u00 - 18u00
Za - zo: 13u00 - 18u00
Contactpersoon: Nansi Van Geetsom, coördinator internationalisering interieur&design
nansi.vangeetsom@thomasmore.be

