
Mimo   tak podobne, nie ma dwóch iden- 

tycznych.  spojrzymy na nie z boku albo 

z  zobaczymy,    „          ”

Abakanowicz  od  lat 80. 

 do  Pierwszy   z 50 figur 

o wy-    Z czasem 

sylwetki  i   ich 

Zmienne    figur: sylwetki 

do widza plecami,   

   i kobiece,  z 

 Jutowych worków (pierwotnego 

 artystka  zamiennie 

z   i betonem, 

gdy   z sal muzealnych na ulice 

i skwery miast.

Elowan to hybryda  i robota 

w Massachusetts Institute of Technology 

w USA. Projekt wykorzystuje 

elektryczne  w  w reakcji na 

 w otoczeniu.  rozpoznaje 

wahania temperatury, zmiany 

grawitacji czy  mechaniczne 

i w odpowiedzi na nie wytwarza 

elektryczne, które pnie przewodzone  

przez tkanki i organy. Kolejno  one odbiera-

ne przez elektrody  do  

i ziemi, wzmacniane oraz  do robota 

W eksperymencie,  

hybrydy po przeciwnych jej stronach, umiesz-

czono    

na przemian w  czasie. Elowan 

tam, gdzie w danym momencie 

optymalne dla niego warunki - przemieszcza 

Elowan to tylko jeden z eksperymentalnych 

projektów Harpreeta Sareena, 

 rozszerzenia natury. Autor projek-

tu   nowych technologii jako 

jedynych, w których  

 na przetrwanie kryzysu klimatyczne-

go. Wskazuje na  jako  

najdoskonalsze systemy, samodzielnie 

 i     to 

z nich    zmienia-

 sposób  z antropocentrycznego 

na holistyczny, w którym  tylko 

jednym z wielu równych sobie organizmów 

Gdzie  gdy zacznie  

W u

 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.

Trasa Gdy  zaczyna  
  aktywnej postawy 

oraz tego, jak nasze jednostkowe decyzje 

 na  By 

  trzeba   

Zobacz z nami  w 

projekty

Gdy

zaczyna

1

Miejsce
zbiórki

Plac Konstytucji
Gdynia

Harmonogram

ul. Wójta Radtkego 36 

Gdynia

Miejskie Hale Targowe

2
 Galeria Punkt

Gdynia

Wojtek Radtke w  celebruje 

  tkanki hali. Od lat 

tu  kupuje, rozmawia, dzieli 

 i   z kupcami 

mikro   artefaktów 

 ten proces  

   

  w jednym z opuszczonych 

pawilonów  zamienionych na 

Wojciech Radtke
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Traffic Design

Gdynia

Uczymy    i odkry- 

 rysy zadane nam przez 

  i  grawerowane 

rysy na kopule  

naszych  i  historii, które 

nas  To   interwencja 

artystki na szkle czyni obiekt unikatowym 

Agnieszka Bar
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Traffic Design 36 

Gdynia

Magdalena Abakanowicz

Elowan

6

Centrum Filmowe
Gdynia

Harpreet Sareen

Budynek biurowy Edificio 

CBI Esplanada 

5

Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2
(od ul. Wybickiego)

 Gdynia

Gdy w 1950 roku oddawano go do  

 (105 m) na  budynkiem 

o konstrukcji  

go Lucjan Korngold, polski architekt -

skiego pochodzenia.  mu minimalistycz-

   a elewacje 

  grubych ram okiennych. 

W czasach, gdy klimatyzacja i ogrzewanie nie 

 jeszcze powszechnym standardem, 

to ogromne znaczenie.  osadzone ramy 

 budynkowi jeszcze jeden atut: efekt 

  elewacji, który 

zapewnia budynkowi 

w  São Paulo. W 1992 roku wpisano 

go na  Rady ds. Ochrony Dziedzictwa 

Kulturowego i  Miasta São 

Paulo.

Lucjan Korngold

Dominika Khavro

Projektantki z  pracowni Toczona 

 tradycyjne techniki, jak toczenie na kole  

garncarskim   ich 

z   trendów. Projekt 

 to seria porcelanowych  - 

domów dla  czyli  które nie 

 klasycznego, sypkiego 

W naturze   do kory, 

konarów drzew czy  lecz nie -

  do   

Zaprojektowane i wykonane w 

 sposób naczynia,  

z dwóch odlewanych z porcelany elementów. 

W jednym mocowana jest  drugi 

stanowi rodzaj ekspozytora oraz magazynuje 

 podczas spryskiwania  Obiekt 

przeznaczony jest do podwieszania na 

 czemu ciekawie odtwarza 

-
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Centrum Filmowe
Gdynia

Wazon

Wazon grzyb    

do muchomora, popularnego grzyba 

w Polskich lasach.  tutaj w 

 kolorystycznych i 

Wazony  wydrukowane na drukarce 3D 

w technologii FDM z plastiku 

ze  odnawialnych, kompostowanego 

w warunkach  oraz z plastiku 
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Kontener wystawy Bulwar Nadmorski

Gdynia

Bulwar Nadmorski

Gdynia

Bulwar Nadmorski

Gdynia

Bulwar Nadmorski

Gdynia

Headspace

Andy Puddicombe, Richard Pierson

Andy Puddicombe, pasjonat medytacji, 

w wieku 22 lat  studia, by  

mnichem buddyjskim. Po kilku latach 

do Wielkiej Brytanii z  „uczynienia 

medytacji  dla jak  liczy 

osób”. Jak  tak  

razem ze wspólnikiem Richardem Piersonem 

od 11 lat tworzy Headspace, czyli  która 

 rynek mindfulness. Jednym 

z  produktów -

stwa jest prosta i przejrzysta aplikacja. Wystar-

czy  kilka minut dziennie. W tym 

czasie  i delikatny  powolnie 

 techniki relaksacyjne i antystresowe 

o  poziomie  Trening 

  w  chwili. Przedsta-

wiciele Headspace   

swoich sesji. Z  przez nich 

 wynika,  osoby  aplikacji 

przez 10 dni po 10 minut dziennie  mniej 
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Kontener wystawy

Alma Therapy Dolls

Yaara Nusboim

 psychologia  korzysta 

z  metod, by pomóc  pacjentom 

w leczeniu traumy. W proces terapeutyczny 

coraz     

Problem w tym,   z zakresu 

zdrowia psychicznego  nie dysponowali 

dedykowanymi zabawkami, zatem musieli 

 z przedmiotów  produkcji 

lub zakupionych w supermarkecie. Z 

 wzornictwo. Izraelska projektantka 

Yaara Nusboim, po konsultacji z psychologami 

i    lalek Alma Therapy 

Dolls. Figurki  bardzo abstrakcyjne 

 co nie   

z  a   otwarte na interpreta-

cje. Wykonano je z drewna klonowego 

i przyjemnego silikonu, co  do fascynu-

  sensorycznych. Z dotych-

czasowych obserwacji wynika,  

dziecko inaczej reaguje na lalki i bawi  nimi 

na swój, niepowtarzalny sposób.
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Kontener wystawy

Design your worklife

Bill Burnett / Dave Evans

Jeszcze 100 lat temu dziecko urodzone 

w rodzinie szewców najprawdopodobniej 

samo  szewcem, natomiast dzisiaj 

 ,  , nawet kilkukrotne  staje 

   pod   od 400 do 800 

 przekwalifikowania do 2030 roku*, 

z nas. Celem  profesorów Stanford 

University – Billa Burnetta i Dave'a Evansa – 

jest oswojenie czytelnika ze zmianami oraz 

 u niego  -

cych na swobodne poruszanie  na rynku 

pracy. Autorzy  jak 

na zmiany w  zawodowym efektywnie 

  oraz jak 

 projektowe  do kariery. 

  to   

przez designerów, takie jak  przeformu-

 zadawanych  czy storytelling 

 pomóc   w 

ewolucji zawodowej.

*McKinsey Global Institute, raport Jobs lost, jobs gained: 

What the future of work will mean for jobs, skills, and wages 

2017
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Kontener wystawy

Google Heritage on Edge

Google / CyArk / ICOMOS

W dyskursie na temat kryzysu klimatycznego 

rzadko porusza  fakt,  dotyczy on nie tyl-

ko naruszenia naturalnych ekosystemów, 

ale spowoduje   szkody 

w naszym dziedzictwie kulturowym. Strona 

„Google Heritage on Edge” to projekt 

edukacyjny,   katastrofy 

klimatycznej na obiekty kultury na 

 monumentów z   

Za  wizualizacji 3D, filmów i wywia-

dów z naukowcami i historykami, 

  zarówno z  jaki i przewi-

do bazy  naukowych w formie 

gotowych lekcji do pobrania za darmo, pozwa-

la nauczycielom i edukatorom  z nich 

podczas  Ponadto,  otwartemu 

 do danych,  

  projekty w zakresie monitoro-

wania zmian klimatycznych oraz ochrony 

obiektów kultury w swoich regionach.

4.07, niedziela | 12:30-14:30

4.07, niedziela | 15:00-17:30

4.07, niedziela | 18:00-20:00

10.07, sobota | 10:00-12:00

Nie drukuj, 

pobierz na telefon!

solidarni

Plac Grunwaldzki 2
(od ul. Wybickiego)

 

Plac Grunwaldzki 2
(od ul. Armii Krajowej)

,

,

,
,

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=14HLVW2o1kYiCOoprCbZ6jN5pQHkLao05&usp=sharing
http://www.gdyniadesigndays.eu

