
Vienna Design Week 
 
 
Scopul Vienna Design Week - festival internaţional şi eveniment cultural de marcă al Vienei - este acela de a expune 
şi de a oferi publicului posibilitatea de a experimenta diversitatea activităţii de creaţie în domeniul designului (fie 
industrial, de mobilier, de produs, graphic sau experimental). Dupa două ediţii reuşite ale festivalului (2007 şi 
2008), în octombrie 2009 VDW a oferit un program variat vizitatorilor şi participanţilor.  
 
Designul a fost şi este o componentă importantă a producţiei culturale: dă formă culturii materiale,  defineşte vizual 
cotidianul, influenţează stilul de viaţă, trendurile şi, mai ales, îşi pune amprenta asupra simţului şi judecătii estetice. 
Acest amplu şi esenţial impact reprezintă principalul motiv aflat la baza celebrării şi examinării critice a designului  
– misiunea declarată a festivalului Vienna Design Week. 
 
Prin colaborarea organizatorilor cu numeroşi parteneri – de la muzee vieneze, la producători şi comercianţi locali 
sau internaţionali –  Viena devine, pe parcursul săptămânii designului, platforma de interacţiune şi spaţiu de 
expunere a designului. VDW propune un caracter “internaţional dar localizat”, manifestand în acest an un interes 
sporit spre cooperarea cu scena emergentă a designului cental şi est european, urmărind stimularea schimbului de 
idei si colaborarea. 
 
Festivalul de design vienez îşi propune să expună şi să promoveze procesul creativ şi de producţie, să încurajeze 
munca la faţa locului, în ateliere de creaţie - spaţii puse la dispoziţia echipelor internaţionale de designeri. În acelaşi 
timp se urmăreşte promovarea unui design care, la prima vedere, se sustrage utilităţii şi funcţionalităţii ca finalitate, 
înlocuindu-le cu design-ul ludic,  în scopul de a conştientiza, de a chestiona, sau chiar de a amuza atât publicul cât 
şi participanţii. Iar pentru că explorarea materialelor, a situaţiilor şi a interacţiunii dintre om şi obiect se află în 
centrul practicii de design – acestea constituie punctul de referinţă al atelierului de design – Vienna Design Week 
Laboratory.  
 
Vienna Design Week Laboratory 
Locaţie: Kunsthalle Wien projectspace Karlsplatz  
Perioada: 1-11 octombrie 2009. Zilnic: 10:00 – 20:00  
 
Participanţi: 
1 - 3 October 
Johannes Lang / Anna Kasnyik (A/HU), typography and illustration  

Vandasye (A/GB), Peter Umgeher / Georg Schnitzer, industrial and graphic design  

7 - 8 October 
Ovidiu Hrin & Ştefan Lucuţ / Synopsis Timişoara (RO), graphic design 

7 - 10 October 
Gabriela Chicherio (CH),  industrial design  

Special Guest of the Design Community radostar.com  

9 October 
Peter Bilak, Den Haag (NL/SK), typography 

Live-Workshop enfontterrible – studio graphic design / Die Angewandte  

9 - 10 October 
kolektiv (kijonka&kosatko&krul) & Zaneta Drgova (CZ), graphic design, VJ, DJ  

 

Curatori:  

Erwin K. Bauer (A) şi Neigungsgruppe Design 

 

http://www.viennadesignweek.at/2009/front_content.php?idcatart=871&lang=3&client=2
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