
 hodowlane  eksploatowane 

na  sposoby. W  zabija  

  owce  

dla  krowy wykorzystuje  

 mleko. Procesowi hodowli towarzy-

szy cierpienie  które ze  na 

marnowanie  staje  jeszcze 

bardziej nieuzasadnione.  statystyk 

w Polsce marnuje  na   

dwudziestu  litrów mleka rocznie. 

   na to, 

z wyprodukowanego ponad  i zepsutego 

mleka, pozyskiwanego od innych osób 

i z lokalnej mleczarni, odciski kazeinowe. 

Kazeina jest   chemicznego 

mleka i     

np.   lub tworzyw plastikopodobnych. 

Z masy kazeinowej  ponad sto próbek 

w   i w kolorysty-

ce inspirowanej   Projek-

tantka swiadomie nie  produktu 

   projektantów 

do tworzenia przedmiotów 

cierpienie i  

 nie   mleko, 

„Archiwa    która 

przeprowadza czytelnika przez cztery alterna-

tywne scenariusze rozwoju sztucznej inteligen-

cji, a to, którym z nich   

od odpowiedzi na pytania  

w trakcie   spojrzenia 

na prawdopodobne skutki naszych decyzji daje

 na oswojenie  z 

Przed  pokoleniami projektan-

tów stoi obecnie   -

nych z    

   znacznie  

od wyznaczonej przez starszych kolegów.

 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.

Spacer Nowa Generacja odbywa  na 

terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Tech-

nologicznego. To tu zobaczymy projekty 

 absolwentów polskich kierunków 

projektowych, które  ich 

  nierzadko krytyczne spojrzenie 

na  Przyjrzenie  wizjom i -

niom zaproponowanym przez 

twórców jest cennym  –

   

Nowa 
Generacja

1

Miejsce
zbiórki

Pomorski Park 

Naukowo-Technologiczny

Gdynia

Harmonogram

Gdynia

PPNT

2
PPNT

Gdynia

Bezpieczne miejsce dla samotnej matki 

z dzieckiem - trudny temat  ale 

ogromne wyzwanie architektoniczne. 

W  kamienicy mieszkalnej zapropo-

nowano przedszkole,  lokale mieszkal-

ne i wsparcie merytoryczne 

kobietom.

Daniela Gilewska
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Gdynia

Martyna Tkacz

Minimalizacja strat 

produktów mlecznych
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Gdynia

Archives of the Future

6
PPNT

Gdynia

Zuzanna Koszewska

Poszpitalny zestaw

pierwszej potrzeby
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Wiktor Dembs

Jak na nowo 

Bartosz Brylewski
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Rakki

Jacek Dajewski

Rakki to gra  za zadanie wspomóc 

chorych oraz ich  w komunikowa-

niu   z  nowotworo-

 Za  klocków z nazwami emocji 

gracze   o odczuciach 

 z  cierpieniem, 

 Gra nie jest nastawiona na rywaliza-

 lecz na  Jej celem nie jest 

odniesienie emocjonalnego 

nad   ale szybkie rozpoznanie 

i komunikowanie stanów emocjonalnych.
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Zdrój

Natalia Siódmak-Ryczkowska

System  Zdrój to  wycho-

 naprzeciw ery bez  jednorazo-

wych. Woda butelkowana, nadal bardzo 

popularna, jest  szkodliwym 

dla  i niezdrowym dla 

Projekt    do czasów 

przedpolimerowych.   na wywia-

dach z konsumentami, projektantka zdiagnozo-

 przyczyny  do wody kranowej. 

  eksperymenty 

z surowcami mineralnymi: krzemieniem, 

szungitem,  i  Wyniki 

  do zaprojektowa-

nia 4 wersji smakowych wody.
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Filip Til
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Chleb wspólnie

Nawet w tak homogenicznym kulturowo 

oraz religijnie kraju jak Polska, symbolika 

i tradycja wpisana w chleb jest 

z innymi kulturami,    

 ponad i. Publikacja 

 zjawiska  w Pol- 

sce, jak  zawiera opis podstawowych, 

uniwersalnych  do 

wypieku chleba oraz przepisy kulinarne 

 z  zbadanych i opisa- 

nych w publikacji. Przedstawia zaprojektowane 

i wyprodukowane przeze  

   projektu.Zestaw 

   z 11 elementów do 

samodzielnego wypieku chleba w domowych 

warunkach.   jest uniwersalna 

i    w kuchni w 

sytuacjach. Ich cechy i  

zaprojektowane w wyniku wnikliwej analizy 

sposobów wypiekania chleba z  stron 
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Konrad Dybicki

Naszyjnik z  opowiada o 

stereotypach i marketingowym sloganie: 

„shrink it and pink it”. Jest 

na utarty schemat    ko- 

biety nie    i pomniej-

szony, aby   w stereotypowy gust 

kobiet.  do historii brytyjskich 

  miniaturowych 

 do toffi w celu wybijania szyb 

 sklepów podczas protestów 

w trakcie walki o uzyskanie praw wyborczych 

na  XX wieku. Kastet jest 

 na pytanie zadane przez 

Henry’ego Higginsa w musicalu My Fair 

Lady:  kobieta nie  

bardziej jak  Stanowi odniesienie 

do pozornie uniwersalnych produktów, które 

 kobiety poprzez 

(takich jak pasy samochodowe,  smartfony 

i  ochronna). Obiekt ma na celu -

nienie „niedoborów” kobiet, 

  Po   

   o 2 centyme-

try – tyle, ile w  wynosi 

    damskiej 

i  Bransoletka porusza problem 

narzuconych  roli kulturowych, 

w   zajmowania 

domem. Jest akcesorium 

 na odegranie streotypowej roli 

przeznaczonego do   w ele- 

ganckich restauracjach) i  do dyskretnego 

pozbywania  okruszków w czasie jedzenia. 

Broszka symbolizuje tabu menstruacji i tra- 

ktowanie higienicznych produktów -

nych z kobiecym cyklem jako przedmioty 

wstydliwe. Odwraca    

 ekspozytorem tamponu. 

 sposobowi otwierania gwarantuje 

szybki  do tamponu w  momen-

cie.
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022

Kasia Szafarska

Kolekcja  przedstawia subiektywny 

obraz  wybranych warszawskich 

rejonów, wykreowany na podstawie osobistej 

analizy i zdobytej wiedzy. Motywem przewod-

nim projektu jest miejska 

zobrazowana za  indywidualnych cech 

warszawskich dzielnic - Ursynowa, Pragi 

  Saskiej  i 

Poprzez   i  

z nich, a  przygotowanie mapy 

i modeli 3D, projektantce   wykrystali-

  która   przedmiotowym 

odbiciem danego miejsca. Na podstawie 

przygotowanych wizualizacji oraz rysunków 

technicznych   wykonane 

srebrne formy  Poszczególne 

ozdoby    

której  jest intrygowanie i prowokacja 

do  zapoznania  z miejscem, 
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Harmless Luxury

  jest jednym z najbardziej 

szkodliwych dla  i pomimo 

  problemu, 

nadal wybieramy  i  

To rzeczy, które eksploatujemy w niewielkim 

stopniu albo wcale. Nadprodukcja prowadzi 

do ponad 90 milionów ton odpadów -

wych rocznie oraz ogromnego  wody

i chemikaliów. Autorki, jako pasjonatki mody,

projektantki  i nadruków na tkaniny, 

 nad tym, moda ma tak 

skutki dla   nadal 

i  naprzeciw  zapotrzebo-

waniu na    -

jekt Harmless Luxury. To tkaniny, które nie 

 szkód dla  Wzory 

uzyskiwane  bez  drukowania, 

  wody oraz szkodliwych 

barwników. Wykorzystywane 

z drugiego obiegu oraz resztek ze szwalni. 

 je, powstaje nowa  Celem jest 

stworzenienowoczesnych,  zgodnych 

z globalnymi trendami wzorów. Upcyclingowa 

moda nie jest jedynie amatorskim zrób-to-sam.
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PARO

Paro jest obiektem  architektury, który 

chroni przed  zieleni, a poprzez 

parowe dostarczanie wilgoci wspomaga jej 

 Punktowa forma zapewnia 

 w stosowaniu na obszarach 

wjazd oraz parkowanie pojazdów w miejscach 

niedozwolonych. Paro zbudowane jest z dwóch 

 na siebie spasowanych 

z recyklingowanego plastiku. Obiekt umiesz-

czany jest w gruncie przez kompatybilny 

fundament  Przy pomocy prostego 

parownika  zebrana woda 

zamieniana jest w   i uwalniana,

a  równomiernie rozprowadzana. 

Cykliczne uruchamianie  pozwala 

na regularne  trawników, 

przy tym korzystny biotop i ciekawe zjawisko 

wizualne.  zasilana jest niewielkim 

panelem fotowoltaicznym. Paro  opraco-

wany w  formach,  

mebli miejskich o  funkcji. 

  tych elementów 

na tworzenie  dostosowanych 

do potrzeb danego miejsca. PARO to odpo- 

 na  z wielu  z jakimi 

   miast. Jest wynikiem 

potrzeby dbania o  
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Blue Light Revision

Barbara Stelmachowska, 

Mateusz Ligocki

Projekt wykorzystuje  folie 

z telewizorów LCD jako klosze lamp oraz 

sztywny pleksiglas jako ekran 

 lampy. Od  lat 

elektroniczne projektowane  tak, by 

 maksymalnie do  okresu 

gwarancyjnego, jaki oferuje producent, a nas- 

   przez nowsze 

modele, z czego  konsumenci 

  W ten sposób co roku na 

  tony  – 

trudnych lub  do utylizacji. 

Wykorzystane w projekcie  

z   

 elektronicznego –  telewizo-

rów.  które nie   

do   tu  na 

 elementów jest wykorzystywanych 

do naprawy innych  jednak znaczna 

16

Gdynia

PPNT

SKAFANDER

Julita Olejniczak

Do projektu  wykorzystane 

które same w sobie  elementami ochronnymi 

oraz  z odpadów budowlanych. 

 do stworzenia konstrukcji 

wykorzystano  przeciw kretom. 

na   konstrukcji  trytytki. 

Inspiracja do stworzenia formy i struktury 

  czynniki, takie jak np. 

podmuchy wiatru, krople deszczu.

Nie drukuj, 

pobierz na telefon!

Projekt jest  zbudowania  prakty-

ki   na naturalnych, 

lokalnych    

etnograficznymi i historycznymi, a 

 z  projektant 

 czy niektóre wiekowe techniki 

  regeneracyjnej strategii 

dla projektantów  w czasie kryzysu 

ekologicznego.    metody, 

które   radykalne lub archaiczne, 

takie jak zbieractwo lub  uprawa 

 dla uzyskania   

  Kolekcja 

zawiera zebrane próbki gleby i substancje 

  uprawne i nie uprawne 

Praca    problemu niewyko-

rzystywania  obrony osobistej 

kobiet.    problem, 

jakim jest nieprzystosowanie kobiecych 

torebek do noszenia gazów czy alarmów 

oraz niskie poczucie potrzeby ich posiadania. 

W oparciu o  ankiety przeprowadzonej 

 kobiet, rozmów z adresatkami projektu, 

osobami  w dziedzinie 

samoobrony oraz  obserwacje 

idea systemu, który jest dostosowywalny 

do posiadanych przez panie torebek, 

jak i  poza nimi.  

 kolor i rodzaj 

z którego    systemu takie 

jak: pasek, saszetka, brelok i element 

tak, aby  do posiadanej przez nie 

torebki. Saszetka    

paska od torebki i noszona razem z 

lub zapinana w pasie i  osobno. 

 integruje w sobie dwa 

obrony, jakimi  gaz pieprzowy i alarm 

osobisty.  temu  ma 

wybór i rozbudowane  obrony. 

 pozwala na dyskretne noszenie przy 

sobie obu przedmiotów oraz  i szybki 

Celem projektu jest zmniejszenie dezorientacji 

bliskich osoby starszej  opieki 

w sytuacji wypisu ze szpitala, jak i 

 na temat fizycznych i psychicz-

nych potrzeb osób starszych. Po przeprowa-

dzeniu konsultacji z ekspertem i zapoznaniu 

z badaniami z dziedziny przekazywania 

informacji    jednostkowe -

zanie nie  skuteczne, a 

na  problem  system. Kolejne 

analizy i konsultacje ze specjalistami doprowa-

 do opracowania koncepcji systemu 

wsparcia poszpitalnego.   on z po- 

szpitalnego zestawu pierwszej potrzeby 

w postaci torby z zaprojektowanym instrukta-

  przyborów potrzebnych 

infolinii wraz z  kwestii 

 do poruszenia i formularza 

informacji  

 na nadmiernie  i skompli-

 a przez to  

 wypisu ze szpitala. Ostateczny 

i  zestawu jest wynikiem analizy 

procesu opieki, konsultacji z ekspertem 

i testów przeprowadzonych z 

 z grupy docelowej. 

instruuje  

w podstawowej opiece, informuje go na temat 

stanu pacjenta, wskazuje wymagane w opiece 

przybory i pokazuje   dalszej 

Projekt  by  

i  To manifest naszej 

wykonany z tworzywa, które przetrwa po nas 

 – plastiku.  to zestaw 

obiektów jakimi  figury zbudowane z -

ników oraz kalendarz foliowy. 

 w tym, jak w  

Europy traktujemy torby foliowe z marketów 

i w jakich krajach dba  by  ich 

jak najmniej, a gdzie problem ten jest 

bagatelizowany.    

 od siebie nawzajem i  w -

zaniu wspólnego problemu.

a Tw

jektów w naszym przewodniku: 

solidarni

www.gdyniadesigndays.eu

, 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=1b3Ot2ER89-ppn8QgAbwxpliliT6ltNk2&usp=sharing

