PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SEMANA
clique nos pontos de interrogação (?) sobre a grade para ver mais
detalhes · esta é uma versão resumida da programação semanal · para
mais informações acesse o site www.workdesign.org ou entre em
contato pelo e-mail contato@workdesign.org

sempre as 19h, depois temos um coffee break e retomamos com a segunda palestra do dia
PALESTRAS começam
fique atento aos horários e lembre-se de chegar mais cedo no primeiro dia para fazer o seu credenciamento

hs

seg · dia 5

19h

bianca baggio
gestor do design

21h

ter · dia 6

ivo pons
design possível

maria luísa
moda + semiótica

ken fonseca
design e competitividade

qua · dia 7

qui · dia 8

ana luisa boavista
kaingáng + etnodesign

luciana buarque
figurino

ari rocha
novos paradigmas

alex mazzini
tipografia elementar

começam sempre as 14h, com exceção da oficina de friederick van amstel,

OFICINAS na sexta, que começa as 8h · fique atento aos dias e horários · confira os locais ao lado
seg · dia 5

ter · dia 6

qua · dia 7

qui · dia 8

dario caldas
tendências

rogério ghomes • fotografia
carol bechelli
móveis

regina saadjian
estamparia

cláudio ethos • graffiti & stencil
luciana buarque • figurino

sex · dia 9

amar • produção de papel reciclado
armando fontes e ramon oliveira • batalha percepções
vanessa espínola
sustentabilidade

friederick van amstel
design de interação

sex · dia 9
christiam ullmann
sustentabilidade

dario caldas
turbo-consumidor

LOCAL

as palestras acontecerão na
aliança cultural brasil-japão,
localizada próxima ao gaiola da
cerveja, e proximo à av. higienópolis.
rua paranaguá, 1782 fds
centro · londrina-pr
(43) 3324 6418

LOCAIS DAS OFICINAS

acontecerão no campus da UEL, mais especificamente nas salas de aula do Departamento de Design, no
Centro de Educação, Comunicação e Artes – CECA/
UEL, mas há exceções:
as oficinas do Grupo AMAR, de papel reciclado,
acontecerão nas salas de aula do Departamento de
Artes Visuais
a oficina de Regina Saadjian, de estamparia, acontecerão no próprio atelier Saadjian. Está sendo estudada
a disponibilização de um ônibus que levem os participantes até o local da oficina - em todo caso, o ponto
principal de encontro é o Departamente de Design.

