Съобщение до медиите

Първият ИКЕА Family семинар посреща дизайнера Мая Ганжниеч
в София

Младият полски дизайнер Мая Ганжниеч ще гостува на ИКЕА на
20 юни зa първия ИКЕА Family семинар в България. Ганжниеч,
един от дизайнерите на лимитираната колекция IKEA PS 2014, ще
разкаже за участието си в проекта, обединил 19 млади творци от
всички точки на света и за „Дизайна в движение“, или как
динамичния начин на живот променя облика на дома.
Гостуването на Мая Ганжниеч дава началото на регулярни семинари,
които ще срещат голямото семейство на ИКЕА в България. Семинарите на
IKEA Family са сцена за вдъхновение, на която интериорните
специалисти на ИКЕА споделят експертно мнение за живота у дома, за
постоянните процеси, които променят обществото, хората и начина им на
живот и как това влияе на дизайна. Дизайнерите на ИКЕА разкриват
малките тайни на домашния уют, съвети за функционални и достъпни
решения за всеки дом, идеи и горещи тенденции в света на интериорния
дизайн.
Първият семинар ще се проведе в магазин ИКЕА на 20 юни от 10:00
часа. Участието е безплатно, със задължителна предварителна
регистрация на ikea.bg/family, поради ограничения брой места.
За Мая Ганжниеч
Мая е основател на дизайнерското Studio Ganszyniec във Варшава,
специализиращо основно в областта на мебелния и продуктов дизайн.

Преди да се завърне в родната си страна, завършва продуктов дизайн
Кралския колеж по изкуства в Лондон, а също така учи и работи
модната столица Милано. В колекцията Ikea PS 2014, съвместно
Кристиян Ковалски и Павел Ясевич, Мая представя функционално
спестяващо място бюро
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Мая Ганжниеч е в България, за да помогне за преобразяването на
квартал Капана в Пловдив в рамките на One Design Week и проекта
Дизайнери от Вишеград променят Капана.
За IKEA PS
Дизайнерската колекция IKEA PS 2014 е за домове, които постоянно се
преобразяват. Домове, които са винаги готови за нови ситуации и
потребности. Дизайнът е това, което ни движи – да живеем по-простичко
и да оползотворяваме по-добре пространството, което имаме.
„Избрахме да разработим серия от продукти, която предлага найсъвременен дизайн, но същевременно остават достъпна,“ – коментира
Питър Клинкърт, ръководител на проекта IKEA PS 2014.
Колекцията не включва основни функционални мебели като дивани и
легла. По-скоро тя отговаря на начина, по който младите хора живеят,
като се фокусира върху модели, които можеш да местиш и използваш по
различен начин.
IKEA PS 2014 е дело на 14 световноизвестни дизайнери под 30 години
от всички краища на света, които обединяват усилията си с вътрешните
дизайнери на ИКЕА в мащабния проект, които се превръща в
дизайнерски отговор на модерния начин на живот. Сред имената са
дизайнерите Матали Красе, Кейжи Ашизава, Хенрик Прутз.
Какво е IKEA Family?
IKEA Family е програма за всички, които споделят любовта към дома. Тя
е билет за един свят пълен с предимства – източник на идеи,
вдъхновение и... подаръци!
Като част от семейството на ИКЕА, притежателите на IKEA Family карта
могат да се възползват
от специални предложения и ексклузивни
оферти, от удължен период за замяна и връщане и да бъдат

информирани предварително за предстоящи разпродажби в магазин
ИКЕА чрез актуален електронен бюлети. Желаещите да се регистрират
могат да го направят както онлайн на www.IKEA.bg/family, така и в
магазина на ИКЕА.
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