
 

 

 

 

FESTIWAL SZTUKI I PRZEDMIOTÓW 
ARTYSTYCZNYCH          
5-7 grudnia 2014 roku 
 
PREZENTOWY ZAWRÓT GŁOWY 
 
 
Już 5 grudnia zaczyna się niezwykle barwny Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, 
który wprowadzi każdego w przedświąteczny nastrój. Międzynarodowe Targi Poznańskie  
dostarczą zwiedzającym moc wrażeń, niezliczony wybór prezentów gwiazdkowych, a małym 
pociechom zapewnią  niezapomnianą zabawę! 
 
Podczas tego wydarzenia twórcy z wielu dziedzin sztuki, takich jak malarstwo, fotografia, 
rzeźba, ceramika zaprezentują swoje unikalne prace artystyczne. Niektórzy z nich przygotują 
na tę okazję warsztaty m.in. pokażą niekonwencjonalnie sposoby zdobienia tkanin i papieru, 
technika enkaustyczną, decoupage oraz kalkografię, a także jak można samemu wykonać 
biżuterię, mydełka, a nawet skarpety antypoślizgowe. 
 
W ramach Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych odbędzie się także 3 edycja 
wystawy mody i dizajnu dla niezależnych projektantów pod hasłem  STREFA PROJEKTANTA. 
Zwiedzający znajdą tam autorską modę, dobre materiały, limitowane edycje i przystępne 
ceny,  słowem - rzeczy dobrze zaprojektowane, a jej misją jest promocja młodych 
i niezależnych marek, tych które dopiero zaczynają swoją przygodę z projektowaniem, 
jak i tych które zdobyły już uznanie klientów. 
 
Ponadto zaaranżowana została specjalna przestrzeń dla najmłodszych - Strefa Dziecka, gdzie 
sport spotyka artystyczną kreację, a szaleństwo plastyczne miesza się z radosnymi zabawami 
ruchowymi. W jej pobliżu znajdować się będzie Kiermasz Żywności Tradycyjnej i Regionalnej, 
w którego bogatej ofercie będzie można znaleźć miody, pierogi, wędliny, sery, pieczywa oraz 
kompoty i nalewki sporządzone według najlepszych domowych receptur. 
 
Wszystkie te atrakcje dostarczą niezapomnianych wrażeń nie tylko miłośnikom sztuki, ale 
także i całym rodzinom oraz wszystkim tym, którzy na Święta Bożego Narodzenia pragną 
obdarować swoich bliskich niebanalnymi upominkami. Zapraszamy serdecznie na Festiwal 
Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, w miejsce, gdzie poczuje się spokojny świąteczny klimat, 
który doskonale sprzyja gwiazdkowym zakupom. 
 
DATA: 5-7 GRUDNIA 2014 
Piątek 12.00–19:00  
Sobota 10.00–19.00     
Niedziela 10.00– 18.00 
WEJŚCIE GŁÓWNE: od ul. Grunwaldzkiej 
MIEJSCE: PAWILON 6 / 6A   
BILETY: 9 PLN | 6 PLN (ULGOWY - emeryci, 
renciści, uczniowie szkół podstawowych) | 
dzieci do lat 3 –wstęp bezpłatny 
WIĘCEJ INFORMACJI: www.fb.me/fsipa | www.festiwal.mtp.pl  

http://www.fb.me/fsipa
http://www.festiwal.mtp.pl/

