
dla bezdomnych – nie tyle instalacji artystycz-

-

koniecznych do zaspokojenia wymogów: 

to

do polnych kwiatów. W wielobarwnej masie, 

wydrukowane na drukarce 3D w technologii 

odnawialnych, kompostowanego w warunkach 

z recyklingu.  

Czy tworzenie nowych projektów i etyczne 

GDD to okazja do obejrzenia unikatowej 

selekcji projektów na Gdynia Design Days

bloków tematycznych.

odpowiedzialnym zadaniem jest tworzenie 

nowych przedmiotów. Gdy projektowanie jest 
etyczne 

Gdy 
projektowanie 
jest etyczne

1

Miejsce
zbiórki

Plac Konstytucji
Gdynia

Harmonogram

ul. Wójta Radtkego 36 

Gdynia

Miejskie Hale Targowe

2
 Galeria Punkt

Gdynia

-

we - metalowe lady umiejscowione przed 

-

3
Traffic Design

Gdynia

Dojrzewanie  to czas decyzji  na ile chcemy 

-

-

Agnieszka Bar

Pojazd dla bezdomnych 

4

Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2 
(od ul. Wybickiego)

Gdynia

Krzysztof Wodiczko

6
Kontener wystawy Bulwar Nadmorski

Gdynia

realLimited

5

Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2
(od ul. Armii Krajowej) 

Gdynia

kolekcji luksusowych produktów? Duet 

projektantów z Austrii od 2008 roku realizuje 

wielowarstwowy projekt, który ma na celu 

-

-

zaledwie 200 okazów. Jest ona wysoce wyspe-

-

-

-

Metalowy stolik limitedGrasses reprezentuje 

natomiast gatunek Agropyron cristatum. 

Zwyczajna na pierwszy rzut oka wysoka trawa 

tego gatunku na terenie Austrii.

Katharina Mischer, Thomas Traxler

Ministerstwa do walki 

-

7
Kontener wystawy Bulwar Nadmorski

Gdynia

Myszka dla zapracowanych

BKID

8
Kontener wystawy Bulwar Nadmorski

Gdynia

ANOMALS

Einav Ben Asher

9
Bulwar Nadmorski

Gdynia

Kontener wystawy

Ucime se venku

-

10
Bulwar Nadmorski

Gdynia

Kontener wystawy

#TakDlaEdukacjiKlimatycznej

Global Compact Network Poland, WWF 

IKEA Retail Polska, Onet.pl

-

klimatycznych jest jednym z kluczowych 

elementów globalnej odpowiedzi na ten 

problem. Celem kampanii „TAK! dla edukacji 

edukacji opartej na danych naukowych, 

przedmiotów. Na stronie edukacjaklimatycz-

swoje poparcie dla tej inicjatywy.

11
Bulwar Nadmorski

Gdynia

Kontener wystawy

Akademia Fact Checkingu

Stowarzyszenie Demagog

-

edukacja w zakresie rozpoznawania i walki 

Fact–Checkingu”, czyli projekt edukacyjny 

Stowarzyszenia Demagog skierowany 

do uczniów, studentów, nauczycieli, edukato-

w weryfikacji danych, stowarzyszenie 

to prowadzi warsztaty i webinaria, w trakcie 

-

-

informacji.

10.07, sobota | 18:00-20:00

Nie drukuj, 

pobierz na telefon!

-

-

które jest bardziej otwarte i zintegrowane. 

korzystywaniu jej elementów w procesie 

w dowolnym miejscu i z wykorzystaniem 

kamieni czy patyków jako pomocy 

-

-

lami.

*Stephen Crain, Nature, nurture and universal grammar, 2001

czuciem wyobcowania. Badania Uniwersytetu 

wotnych, takich jak depresja, zaburzenia 

-

%

którego zadaniem jest stworzenie systemu 

raz pierwszy od 11 lat odnotowano wzrost 

liczby samobójstw.

Samsung Balance Mouse to koncepcja myszki 

rocznie, co daje im drugie miejsce w rankingu 

-

z wyznaczaniem sobie sztywnych ram 

godzinach, co nie jest dobre dla zdrowia

psychicznego.

solidarni

„

,

kliknij, aby zobaczyć na mapie

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=14DLvScsq0ecYMa0f9fQivhYagjZoBsGO&usp=sharing
http://www.gdyniadesigndays.eu

