
„Rzeczy typowe   To tak, 

zrobili jeden rozmiar buta:   

w nim dobrze, ale  – niekoniecznie. 

Tak samo jest z  

Jak  najlepszy dom  Najlepiej, 

  zbudowany na  miasta, tam 

gdzie nie ma zbyt wielu innych budynków. 

Funkcjonalny i nowoczesny. Z 

przeszkleniami i  z naturalnego 

kamienia i drewna. Taki jest  Dom 

Aatrialny. Przewrotny – odwrotny od typowe-

go –  domu pozwala  do niego 

 od  przez podjazd pod bu- 

dynkiem  na  dziedzi-

niec. Dom  przez trzy lata. Koniecz-

ny od   co chce   

i   z  przez które 

  Inwestorzy prosili architek-

ta, by w wywiadach nie  za 

o projekcie i jego lokalizacji. Obawiali 

pielgrzymek wielbicieli architektury z 

 Ich obawa   uzasadniona. 

Projekt   najlepszego domu 

 House of the Year 2006, przyznany 

przez portal World Architecture News. Z kolei 

w 2008 roku  nagrodzony w konkursie 

International Architecture Awards. Nadal 

wielu   go  z bliska, 

jednak schowany na  nie daje 

Spirulina to  jednokomórkowe, mikroskopijne 

algi powszechnie  w formie 

wysuszonej , proszku, jedno z tzw. superfoods. 

Jest najbardziej skoncentrowanym 

substancji  znanym naukowcom. 

Spirulina  naturalnie w zbiornikach 

wodnych strefy zwrotnikowej i tropikalnej, 

hodowana jest   W procesie 

suszenia algi    swoich 

  a ich transport 

pozostawia   

W  z tym pojawia  pytanie, 

czy  jest uprawianie alg w warunkach 

domowych? Okazuje   jest to 

a ten rodzaj hodowli nie  do najbardziej 

skomplikowanych czy 

W uproszczeniu     algi 

do wzrostu   

 oraz podstawo-

wych  mineralnych - 

Obcowanie z  algami jest 

Hodowanie ich przypomina nieco 

o  domowe, jednak ta hodowla jest inna, 

jeszcze bardziej organiczna i pierwotna. 

Na ziemi  od 3,5 miliarda lat i jako 

gatunek prawdopodobnie   

 Na festiwalu prezentujemy ekspery-

  

do prowadzenia na   w warun- 

kach domowych.

Prócz cennych  i projektów w skali 

mikro, potrzebujemy odgórnych, instytucjo-

nalnych inicjatyw, które  

na cele, o które musimy  wspólnie 

 czas, aby  z domów! Spacery 

GDD to okazja do obejrzenia unikatowej 

selekcji projektów na Gdynia Design Days

z naszym przewodnikiem. Nowa 

pozwoli jeszcze lepiej  koncepcje 

 projektom.  

 nam prace wybrane  

bloków tematycznych.

New European Bauhaus jest stworzonym 

przez  Von Der Leyen projektem -

wiskowym, gospodarczym i kulturalnym, 

który  ma   na celu  wzornictwa, 

 rozwoju, 

 cenowej i inwestycji w celu 

realizacji Europejskiego Zielonego 

Podczas 14. edycji Gdynia Design Days 

przyjrzymy  tej inicjatywie i 

 projektów, które  jego 

New 
European 
Bauhaus

1

Miejsce
zbiórki

Plac Konstytucji
Gdynia

Harmonogram

ul. Wójta Radtkego 36 

Gdynia

Miejskie Hale Targowe

2
 Galeria Punkt

Gdynia

 Surowiec swoim projektem „Stoliki 

 poddaje artystycznej rewitalizacji 

  na hali przestrzenie handlo-

we - metalowe lady umiejscowione przed 

  które  przeznaczo-

ne do likwidacji w  czasie 

ze  na planowane przebudowy. 

Po interwencji Surowca stoliki  

   kupieckich oraz, 

co  oddaje je do ,  

 i bezterminowo, tym wszystkim, 

3
Traffic Design

Gdynia

Dojrzewanie to czas decyzji na ile chcemy 

   a na ile chcemy 

 To pytanie o bycie 

   a 

to czas  sobie znaczenie 

 - zarówno za siebie, 

jak i za naszych bliskich.  w  -

szych coraz   

  jest symbolem relacji 

 tym co prywatne  a  Jest 

 do  walki 

 bycia   a tworze-

Agnieszka Bar

Dom Aatrialny 
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Traffic Design

Gdynia

Robert Konieczny

Domowa hodowla spiruliny

6

Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2 
(od ul. Wybickiego)

Gdynia

Barbara Stelmachowska

Ambasada Rzeczpospolitej 

Polski w Tokio 
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Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2 
(od ul. Wybickiego)

Gdynia

Krzysztof Ingarden

Ikeru, Ikebana

Jaime Hayon
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Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2
(od ul. Armii Krajowej)  

Gdynia

 kwiatek prosta forma 

do polnych kwiatów. W wielobarwnej masie, 

gdy przymkniemy lekko oczy,  

 jak na kwietnej   

wydrukowane na drukarce 3D w technologii 

FDM z plastiku  ze 

odnawialnych, kompostowanego w warunkach 

 oraz z plastiku 

z recyklingu.  

8
Kontener wystawy Bulwar Nadmorski 

Gdynia

Ministerstwa do walki 

-

 kolejnych krajów  resorty, które 

 pomóc obywatelom  sobie z po-

czuciem wyobcowania. Badania Uniwersytetu 

w Utah    

ma   z przedwczesnymi 

  krajów 

 bowiem ryzyko problemów zdro- 

wotnych, takich jak depresja, zaburzenia 

 choroby serca czy demencja oraz 

jest   samobójstw. Niestety, 

w wielu  od kilku lat mówi  

o epidemii   wg 

oficjalnych danych   Brytyjczyków 

po 75. roku  czuje  samotnie. W jeszcze 

gorszej sytuacji  tam  osoby -

sprawne,  których  85 % 

w odosobnieniu. Dlatego  w 2018 r. w tym 

kraju  Ministerstwo ds. 

którego zadaniem jest stworzenie systemu 

pomocy dla grup  ryzyka. 

Kolejny resort tego typu   przez 

 Japonii, gdzie w 2020 r., w wyniku 

izolacji   COVID-19, po 

raz pierwszy od 11 lat odnotowano wzrost 

liczby samobójstw.
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Bulwar Nadmorski 

Gdynia

Kontener wystawy

Adam Markuszewski i Marta Ostrowska
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Bulwar Nadmorski 

Gdynia

Kontener wystawy

Gardenfit

Magdalena Mojsiejuk

Projekt popularyzacji ogrodnictwa, które ma 

 terapeutyczne. Badania przeprowa-

dzone w 2015 r. przez naukowców z uniwersy-

tetów w Westminister i Essex 

 ogrodnictwo zmniejsza ryzyko problemów 

ze zdrowiem psychicznym.  

 osoby, które   

co najmniej przez 30 minut tygodniowo 

w lepszych nastroju,   

 mniejsze  oraz rzadziej 

 w gniew i  To  nie 

pierwsze tego typu wnioski, bo w psychologii 

od  czasu znane jest  hortitera-

pii, czyli terapii ogrodem,  coraz 

 pacjentom m.in. lekarze w Wielkiej 

Brytanii (ogród terapeutyczny 

 w Gdyni). Z tej wiedzy  Magda 

Mojsiejuk,  nad projektem „Garden-

fit". Praca absolwentki School of Form 

pokazuje, jak  by 

ogrodnictwo   

elementem kampanii jest sesja 

 zajmowanie   jako 

   fizycznej. W ramach 

 zaprojektowano  

ogrodnicze  z  do 

o wadze 1 kg. Dodatkowym celem popularyza-

cji ogrodnictwa ma   

zieleni w miastach oraz pokazanie ich 
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Bulwar Nadmorski 

Gdynia

Kontener wystawy

#TakDlaEdukacjiKlimatycznej

Global Compact Network Poland, WWF 

IKEA Retail Polska, Onet.pl

Zmiana klimatu nie jest  tylko „potencjal-

nym”  ale ma  

na  ludzi, ekosystemów i jest jednym 

z najistotniejszych  naszych czasów. 

Zdaniem ONZ edukacja  zmian 

klimatycznych jest jednym z kluczowych 

elementów globalnej odpowiedzi na ten 

problem. Celem kampanii „TAK! dla edukacji 

klimatycznej” jest zwrócenie uwagi na 

i  prowadzenia w  rzetelnej 

edukacji opartej na danych naukowych, 

realizowanej w ramach 

przedmiotów. Na stronie edukacjaklimatycz-

na.com  jest petycja,  której 

 ludzi w Polsce   swoje 

poparcie dla tej inicjatywy.

8.07, czwartek | 12:30-14:30

8.07, czwartek | 15:00-17:30

Nie drukuj, 

pobierz na telefon!

 do produkcji przez Fritz Hansen 

projekty  projektanta Jaimiego 

Hayon’a to inspirowane  

Ikebany naczynia, które  

W  od klasycznego wazonu, gdzie 

eksponowana jest tylko górna, najbardziej 

ozdobna   tu wszystko jest 

 Sam proces  kwiatów 

zostaje  a naczynie zaprojektowane 

jest tak, by   

Naczynia wykonane z  elementów 

szklanych i metalowych  w charakterze 

zimne i minimalistyczne. Doskonale 

kwiaty,   z ich delikat-

 i    tradycji 

 sztuka  kwiatów nie 

polega jedynie na  efektu w postaci 

 kompozycji, ale przede wszystkim 

na wprowadzeniu w stan medytacji 

nad naturalnym cyklem  jego 

Psychoterratica to trauma  

za  Pomóc  tzw.  

 Japonii  w 1982 roku  

 za  terapii. To  spacery, 

w których wg naukowców  jest 

kontakt z olejkami eterycznymi zwanymi 

fitoncydami. Drzewa  je, 

  przed zarazkami, ale  

pozytywny  na samopoczucie, funkcje 

   snu 

i  a   

krwi,  oraz poziom stresu. Obecnie 

podobne programy   w wielu 

innych krajach. W Polsce zajmuje  tym 

warszawska grupa  Spacery Rozwojo-

we", ,  prowadzi Adam Markuszewski 

i Marta Ostrowska. Co  ich uczestnicy? 

Chodzi o to,   

minut na spacerowanie po lesie w 

skupieniu. Organizatorzy 

zawsze     które 

 w byciu „tu i teraz”.  nich 

m.in.  oddechowe,  

w   lasu, chodzenie bez butów, 

poznawanie faktur   czy patrzenie 

w

któw w naszym przewodniku: 

solidarni

Krzysztof Ingarden i Jacek Ewý zmierzyli 

z nie lada wyzwaniem. Jak  reprezen-

tacyjny i  budynek w ciasnym planie 

restrykcyjnego zagospodarowania przestrzen-

nego  Tokio? Jak 

wszystkich  i nakazów, którym 

musieli   Nic dziwnego, 

polskiej ambasady w Tokio w 1995 do momen-

tu uroczystego jej otwarcia   lat. 

Ingardenowi    w bryle 

 do polskiej architektury – 

w  do jej wznoszenia kamieniu i cegle. 

To zaznaczenie  budynku nie 

wcale  bo – jak sam twierdzi – nasza 

architektura nie jest klarownie 

stylistycznie. Jej duch jest  

z regionem,   Inaczej przejawia 

 rodzi-  w zabudowie góralskich hal, 

inaczej na mazowieckiej wsi.

www.gdyniadesigndays.eu

.

www.gdyniadesigndays.eu

kliknij, aby zobaczyć na mapie

http://www.gdyniadesigndays.eu
https://www.google.com/maps/d/u/3/edit?mid=14HLVW2o1kYiCOoprCbZ6jN5pQHkLao05&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/3/edit?mid=1uLqL_MC99wlKPyPh-3sEnoDsiXbD2-c2&usp=sharing

