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Lužánky už popáté ovládnou mladí tvůrci
Účes od populárních kadeřníků, lokální kousek do šatníku, krásný designový předmět do
domácnosti nebo netradiční květinové vazby od brněnských floristek. Pátý ročník
přehlídky mladého designu spojeného s floristickým uměním, módou a gurmánskými
lahůdkami s názvem DAFFF láká návštěvníky na tvorbu mladých lidí z Brna a okolí.
Galerii a terasu Střediska volného času Lužánky ovládnou 18. května od 10h mladí tvůrci, kteří
sem přinesou svěží vítr a inspiraci. Pod akcí s tajemným názvem DAFFF se skrývá spojení
krásného designu (DESIGN), vybraného umění (ART), dobrého jídla (FOOD), neokoukané
módy (FASHION) a voňavých květin (FLOWERS). „Za uplynulé čtyři ročníky se nám podařilo
angažovat řadu začínajících talentovaných nebo dnes již renomovaných tvůrců. Právě díky
nim získala tato akce pověst každoročně očekávané společenské události, která je setkáním
kvalitních autorů z nejrůznějších oborů a pro diváky místem příjemného odpočinku,“ komentuje
přehlídku pořadatelka Andrea Herzanová.
Mezi novinky zařazené do letošního ročníku patří například účast brněnského fenoménu
KVÍTKA V BYTĚ. Floristky z netradičního květinářství si připravily rostlinné poradenství a
keramické workshopy. Pozvání přijala i NATÁLIE COSTANTINOVÁ, která představí stylové
a moderní aroma difuzéry. Pány potěší nadčasová elegance od MOTYLUM, dámy se zase
mohou pokochat 3D šperkovnicemi a pokladničkami od 21G. Pro milovníky rukodělné módy
z přírodních materiálů bude k vidění limitovaná edice KLÁRY ŽIDKOVÉ a potěší také kožené
doplňky od VENAVALNOHA.

Doprovodný program letos doplní Nona Records Label a umělec Timo
Galerijní prostory oživí svými obrazy streetartový umělec TIMO a v hlavním sále vyroste část
sochařské laboratoře od umělkyně ANDREY DEMEK. Návštěvníci se mohou těšit opět na péči
kadeřníků z KABINETU TOMA HOLIČE a nebude chybět ani hudební doprovod
seskupení BASTL INSTRUMENTS a nově také NONA RECORDS LABEL. „Zajímavostí
této akce je také její výběrové kritérium. Autory vybírá a schvaluje organizační tým. Při výběru
klademe důraz především na výtvarnou čistotu a kvalitu provedení. Naším cílem je vymanit se z
řady běžných komerčních marketů,“ popisuje výběr tvůrců Herzanová.
DAFFF pořádá Výtvarné oddělení ve spolupráci s oddělením Kultury a společnosti Střediska
volného času Lužánky, pracoviště Lidická. Akce je určená pro každého, kdo se zajímá o umění,
design a chce vědět, co je v této oblasti nového. Více informací se dozvíte na www.dafff.net
nebo FB události bit.ly/2JCe6WW.
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