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1 EU-CERAMIC

Editorial

A je to, projekt
EU-CERAMIC
odstartoval. I když
musíme dohnat jisté
zpoždění. Keramické
školy a profese by ho
měly považovat za
doplňkovou zdatnost
v tvorbě a v uplatnění
inovací, za podělení
se o schopnosti, za
rozvoj komunikace a
vzdělávacích nástrojů
v informatice, to
vše zahrnuto do
moderní dynamiky,
jež umožňuje
tomuto starobylému
uměleckému oboru
najít své důležité místo
v evropském kulturním
a uměleckém dědictví.
Jean-François Marck

úvodní setkání

První

koordinační setkání se odehrálo v
EMA-CNIFOP v Saint Amand v Puisaye (ve
Francii) v době od 30. března do 1. dubna
2010. Při této příležitosti jsme uvítali našeho
nového partnera – Školu umění a designu
na Univerzitě ve Wolverhamptonu (v Anglii),
jež nahradila keramickou školu Landshut
Allemagne, která již na počátku odstoupila
od projektu. Po prvním seznámení se partneři
soustředili na jednotlivé činnosti spojené s
projektem a rozdělili je do časových etap.

Setkání s Vicky Shaw,
naší anglickou partnerkou

Vicky

Shaw je mezinárodně známá umělkyně, jejíž
specializací je tisk různých motivů na keramiku. Pracuje
s porcelánem a její tvorba se vyznačuje velmi osobitým
užitím barvy a formy, zacílenými na design. Své znalosti
předává při výuce na Škole umění a designu na Univerzitě
ve Wolverhamptonu v Anglii.
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Zaostřeno na koordinátora projektu

EMA-CNIFOP Mezinárodní středisko uměleckých řemesel a keramiky bylo založeno

v roce 1979 na popud hrnčířů a městského úřadu Saint Amand v Puisaye, s cílem
vzdělávat pracující v místním keramickém průmyslu. Na počátku svého dnes
třicetiletého trvání se toto zařízení pustilo do důkladné reformy kvalifikačních
kurzů a dalo přednost obecnému pojetí keramiky, i když se stále opíralo o své
technické základy. Přálo si však jít dopředu a roku 2003 vstoupilo do evropských
projektů, jmenovitě v oblasti « EQUAL ». Ty mu umožnily širší pojetí a rozvoj nových
pedagogických koncepcí, a také mu přinesly nová partnerství, zvláště s keramickou
školou v Kohoutově. EMA-CNIFOP si přeje dále se modernizovat, proto se přihlásilo k
dynamice programu « Leonardo-Inovace ».
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