retrieved

W tym roku Gdynia obchodzi swoje 90-lecie – w 1926 roku
Polska odzyskała dostęp do morza i podjęto decyzję o budowie portu. Urodziny miasta stały się dla nas pretekstem do
zastanowienia się czym jest dla nas morze. Czy kojarzy nam
się tylko z wakacjami i plażą? Czy może stać się projektową
inspiracją? Czy wystarczająco dbamy o to, żeby było czyste
i zdrowe?
Wystawa główna festiwalu Gdynia Design Days prezentuje
przegląd mądrych, zrównoważonych projektów, w których
morze odgrywa główną rolę. Dzięki niej chcemy wywołać dyskusję na temat kondycji ławic, zrównoważonego
połowu ryb, problemu plastikowych śmieci pływających
w ocenach. Chcemy również pokazać co do zaoferowania
ma morze w kontekście rozwoju alternatywnych materiałów
i tkanin. Pokazujemy, że morze jest interesującym poligonem badań dla technologów, projektantów, jak również dla
dzieci i młodzieży.
Warto przyjrzeć się morzu i odzyskać świadomość jego
wpływu na nasze codzienne życie.

Gdynia is celebrating its 90th anniversary this year – because
it was in 1926, when Poland regained access to the sea when
the decision was made to build the port in Gdynia. The anniversary has become an incentive to reflect on the meaning
of the sea. Do we associate it only with the holidays and the
beach? Or can it become an inspiration for design? Do we
care about it enough to keep it clean and healthy?
The main exhibition of the Gdynia Design Days festival presents an overview of smart and sustainable projects for which
the sea plays a major role. We wish to trigger discussions
about the condition of shoals, sustainable fishing and the
problem of plastic waste floating in the oceans. We also want
to show what the sea has to offer in the context of alternative
materials and fabrics development. We believe that the sea is
an interesting proving ground for research for technologists,
designers, as well as for children and young people.
It might be worthy to take a closer look at the sea and regain
the awareness of its impact on our daily lives.
Ewa Janczukowicz-Cichosz

Wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia
Deputy Director of the Pomeranian Science and Technology Park Gdynia

Wystawa Odzyskane, prezentowana po raz pierwszy podczas Gdynia Design Days 2016, przedstawia
przegląd projektów związanych z tematyką morza.
Zebrane na niej prace międzynarodowych studiów
projektowych, firm, organizacji i pracowni architektonicznych pokazują różne podejścia projektantów
do tematu morza.
Uczestnicy wystawy badają i proponują rozwiązania
na mądre i odpowiedzialne wykorzystanie morskich
zasobów, odkrywają nowe sposoby eksploracji
i poznawania morza, wprowadzają innowacyjne
techniki ochrony oceanów lub starają się w twórczy i wrażliwy sposób zagospodarować styk morza
i lądu.
Mam nadzieję, że wystawa będzie stanowić inspirację do twórczego i mądrego podejścia do
morza i środowiska oraz wzbudzi zainteresowanie
ciekawymi, innowacyjnymi i przyjaznymi morzu,
i ludziom, rozwiązaniami projektowymi.

The exhibition Retrieved, presented for the first
time during Gdynia Design Days 2016, introduces an overview of projects revolving around the
theme of the sea. Projects of international design
studios, companies, organizations and architectural offices show diverse ways of how designers
address the subject of the sea.
The exhibitors research and propose solutions for
using the sea resources in clever and responsible
ways, find new means of exploring and understanding the sea, introduce innovative manners
of protecting the oceans or connect land and water
in respectful and sensitive ways.
I hope that the exhibition will inspire a creative and
clever approach to the sea and the environment,
while raising our interest for innovative design solutions which are both people and sea friendly.
Izabela Bołoz

Kuratorka | Curator

p r o j e k ta n t

| designer:

Amam
projekt

| project :

Agar
plasticity
Agar jako
alternatywa
dla plastikowych
opakowań
Agar as an
alternative
to plastic
packaging
www.a-ma-m.com

Agar jest galaretowatą substancją uzyskiwaną z wodorostów. Japońskie studio projektowe Amam bada
jego przydatność jako materiału opakowaniowego,
aby stworzyć alternatywę dla syntetycznych tworzyw
sztucznych. W 2012 roku na całym świecie wyprodukowano 288 milionów ton tworzyw sztucznych, które
stanowiły ponad 36% materiałów opakowaniowych.
Surowy agar jest uzyskiwany przez gotowanie
czerwonych alg. Galaretka jest mrożona, następnie
rozmrażana i suszona na powietrzu. Przetworzony
agar jest porowaty i lekki.
Projektanci wykonali wiele eksperymentów, mieszając
agar w proszku, włókna z czerwonych alg i popiół
z muszli. W ten sposób otrzymali materiały o nieco
innych właściwościach, które mogą być wykorzystane
do tworzenia różnego typu opakowań.
Agar is a jelly-like substance obtained from seaweed. Amam explored the usefulness of agar as
a packaging material, to provide an alternative
to synthetic plastics. In 2012, 288 million tons of
plastics were produced worldwide, and more than
36% of packaging materials were plastics.
Raw agar is extracted by boiling red algae. The
jelly is frozen, thawed and air-dried. Block agar is
porous and light.
The designers conducted many material experiments, mixing agar powder, extracted red algae
fiber and shell ash powder. In this way they created
many materials with different properties, which
can be used for making various types of packaging.

p r o j e k ta n t

| designer:

Essi Johanna Glomb
& Rasa Weber
firma

| c o m pa n y :

Blond and Bieber
projekt

| project :

Algaemy
Mikroalgi
jako pigment
do nadruku
tekstyliów
Microalgae
as a pigment
in textile
printing
www.blondandbieber.com

Olbrzymi potencjał mikroalg już od dłuższego czasu
wywołuje zainteresowanie naukowców. Mikroalgi
mają niezwykle szeroki zakres zastosowań w takich
dziedzinach jak: odżywianie, produkcja energii i oleju,
właściwości do filtrowania, a nawet absorpcji CO2.
Projektantki Essi Johanna Głomb oraz Rasa Weber
badają potencjał mikroalg w nieco innym, artystycznym i twórczym kontekście. W projekcie Algaemy
pokazują możliwości wykorzystania mikroalg jako
pigmentu do druku na tekstyliach.
Algaemy jest analogową drukarką do tekstyliów,
produkującą własny pigment. Szeroka paleta kolorów,
od różnorodnych odcieni niebieskiego, poprzez zielony,
brązowy, aż do barw czerwieni, pochodzi z różnych
gatunków mikroalg.
The huge potential of microalgae has been a subject of research in natural sciences for quite some
time. Microalgae have an incredibly wide range of
applications, such as nutrition, energy and oil production, filtering qualities and even CO2 absorption.
The designers Essi Johanna Glomb and Rasa Weber
investigate the potential of microalgae in a more
unexplored, artistic and creative context. In their
project Algaemy they research the potential of
microalgae as a pigment in textile printing.
Algaemy is an analogue textile-printer which produces its own pigment. A wide color palette from
different shades of blue, green, brown and even red
derives from various species of microalgae.

p r o j e k ta n t

| designer:

Teresa van Dongen
eks perci

| experts:

R.M.P. Groen
& B.M. Joosse
(TU/Delft)
projekt

| project :

Ambio
Światło tworzone
przy użyciu
bioluminescencyjnych
bakterii
Light created
by using
bioluminescent
bacteria
www.materialsense.com
www.materialsenselab.com

Bioluminescencyjne mikroorganizmy występują
w przyrodzie w wodzie morskiej. Za każdym razem,
gdy załamuje się fala morska, mikroorganizmom
dostarczany jest tlen, który umożliwia im emitowanie
światła.
Ambio jest instalacją świetlną, zawierającą jeden
z rodzajów wyjątkowych bioluminescencyjnych
bakterii. Po delikatnym naciśnięciu, instalacja zostaje
wprawiona w ruch a tym samym zaczyna emitować
światło.
Projekt jest prezentowany w ramach współpracy
z Material Sense LAB, które jest fizycznym i wirtualnym laboratorium w dziedzinie rozwoju materiałów
i materializacji produk tów dla zrównoważonej
gospodarki. Material Sense LAB ułatwia spotkania
pomiędzy przemysłem, producentami, projektantami
i instytutami badawczymi.
In nature, bioluminescent micro-organisms can be
found in seawater, where they emit light when provided with oxygen every time a wave breaks.
Ambio is a light installation that balances two weights
and a glass tube half-filled with “Artificial Seawater
Medium” containing one of the unique types of bioluminescent bacteria. After a gentle push, the weights
will keep the installation moving and thus glowing.
The project is presented in collaboration with the
Material Sense LAB which is a physical and virtual
laboratory in the field of new materials development and materialization of products for a circular
economy. Material Sense LAB facilitates the encounter between industry, manufacturers, designers and
researchinstitutions.

firma

| c o m pa n y :

wxca
projekt

| project :

Baltic
Sea
Artparc
Projekt
Bałtyckiego
Parku Sztuki
w Parnawie
Baltic Sea Art
Park in Pärnu
www.wxca.pl

Bałtycki Park Sztuki ma być ważnym ośrodkiem
kultury, wspólnym dla wszystkich państw bałtyckich, zlokalizowanym w miejscowości Parnawa
w Estonii. Celem międzynarodowego konkursu było
znalezienie najlepszej koncepcji architektonicznej
dla zespołu obiektów wystawienniczych, które mają
służyć prezentacji osiągnięć architektury, filmu,
muzyki, wzornictwa, literatury czy sztuki mediów.
Zwycięski projekt polskiego biura architektonicznego WXCA zakłada stworzenie placu na wodzie,
otoczonego pawilonami poszczególnych krajów,
który stanie się wspólną przestrzenią dla wszystkich
państw bałtyckich, sprzyjającą integracji, interakcji
i wymianie kulturalnego dziedzictwa. Budynki swoim
charakterem oraz strukturą nawiązują do architektury typowej dla regionu Morza Bałtyckiego.
The Baltic Sea Art Park will be located in Pärnu
in Estonia and will become an important cultural
center for all Baltic Sea countries. To design the park
an international architectural competition had been
organized. The competition concerned the design of
a complex of exhibition spaces for design, literature,
media, architecture, film and music.
The winning project by the Polish architectural
office WXCA proposes the creation of a square on
the water, surrounded by pavilions of all member
countries. The space will become a common area
for all Baltic Sea States, promoting their integration,
interaction and exchange of their cultural heritage. The pavilions and the main Gallery reflect the
architectural typology common for Baltic countries.

su perwizja | su pervis ion :
Christian Hermansen,
Dr.Ing. Solveig Sandness,
Arch. Marcin Wojcik
firma

| c o m pa n y :

AHO Oslo School
of Architecture
projekt

| project :

The
Bands

Sauna
wpisana
w krajobraz
Sauna
integrated
into the quay
www.scs.aho.no

W byłej wiosce rybackiej na wyspach Lofoten
w Norwegii studenci ze Scarcity and Creativity
Studio z Oslo School of Architecture zaprojektowali
i zbudowali wyjątkową saunę. Sauna powstała na
końcu nabrzeża, a celem projektu było stworzenie
budynku, który we wrażliwy sposób wpisuje się
w krajobraz oraz ma bezpośredni kontakt z wodą.
Wszystkie części budynku są wpisane w system
trzech pasów. Od północy pasy wyłaniają się ze
skał i prowadzą do strefy odpoczynku z ciepłymi
i zimnymi baliami. Sama sauna jest stworzona
poprzez podniesienie pasm, nieregularność bryły
sprawia że wewnątrz pięknie załamuje się światło.
Otwarta przednia fasada zapewnia wyjątkowy
widok na krajobraz, z boku budynku pasma tworzą
taras, stoły i ławki.
In a former fishing village on the Lofoten islands
in Norway students of the Scarcity and Creativity Studio from the Oslo School of Architecture
and Design designed and built a special sauna.
The sauna is built at the end of a quay aiming for
a sensitive relation with the landscape and a direct
contact with the water.
All the facilities are contained in a folding system
of three bands. In the north side, the bands emerge
from the rocks and lead to a hot/cold tub and rest
area. The sauna is created by the rising of the three
bands that move independently, creating offsets
that let in daylight. The completely open front
facade offers an exceptional view of landscape.
The lateral bands go down and generate the main
terrace, tables and benches.

firma

| c o m pa n y :

Plastic Soup
Foundation
projekt

| project :

Beat
the Micro
Bead
Aplikacja
do kontroli
mikrogranulek
A smartphone
app to detect
microbeads
www.beatthemicrobead.org

Wiele kosmetyków i produktów do pielęgnacji zawiera
malutkie plastikowe mikrogranulki z tworzyw sztucznych, które zagrażają środowisku. Nie ulegają one
biodegradacji i płyną prosto do oceanów, negatywnie
wpływając na morski łańcuch pokarmowy. W efekcie
istnieje duże prawdopodobieństwo, że ryby i owoce
morza, które jemy, również zawierają mikrogranulki.
Obecnie coraz więcej tych substancji jest zastępowanych ich naturalnie biodegradowalnymi odpowiednikami, ale wciąż wiele produktów kosmetycznych nie
jest wolnych od mikrogranulek.
Dwie holenderskie organizacje pozarządowe opracowały międzynarodową aplikację mobilną, która
umożliwia sprawdzenie, czy dany produkt zawiera
mikrogranulki. Użytkownicy mogą zeskanować produkty i sprawdzić obecność mikrogranulek z tworzyw
sztucznych.
Many cosmetics contain tiny plastic beads that
threaten our environment. These microbeads are not
biodegradable and flow straight into the oceans,
affecting the marine food chain. So the food we eat
probably also contains microbeads.
More and more of these microbeads are replaced
by naturally biodegradable alternatives, but by no
means all personal care products are free from plastic
microbeads.
Two Dutch NGOs have now developed an international smartphone app to check if a product contains
microbeads. It enables consumers to scan care products for the presence of plastic microbeads.

p r o j e k ta n t

| designer:

Azusa Murakami
& Alexander Groves
firma

| c o m pa n y :

Studio Swine
projekt

| project :

Gyrecraft
Cenne
przedmioty
z odzyskanego
morskiego
plastiku
Precious
objects created
from recovered
sea plastic
www.studioswine.com

Inspiracją dla projektu Gyrecraft były różne techniki
rzemieślnicze związane z morzem. Wiele z nich uprawiano podczas długich rejsów na pokładach łodzi.
Studio Swine udało się w 1000 milową podróż wzdłuż
Wiru Północnoatlantyckiego, od Azorów po Wyspy
Kanaryjskie, przez całą drogę zbierając plastikowe
odpady. W podróż zabrali wytłaczarkę solarną, specjalnie zbudowaną maszynę, która topi i wytłacza
morski plastik za pomocą promieni słonecznych.
W wirach oceanicznych większość tworzyw sztucznych rozbija się na drobniutkie fragmenty, bardzo
trudne do wyłowienia. Dlatego Studio Swine porównuje
plastik morski do innych cennych materiałów, takich
jak skorupy żółwi i koralowce. Kolekcja Gyrecraft
to pięć obiektów stworzonych z tego pożądanego
materiału, reprezentujących 5 głównych wirów oceanicznych na świecie.
Gyrecraf t is an exploration into maritime craf ts
around the world. Many of these crafts used to take
place onboard boats during long voyages. Studio
Swine went on a journey of 1000 nautical miles
collecting plastic all the way from the Azores to the
Canary Islands through the North Atlantic Gyre. They
traveled with the Solar Extruder; a machine they
designed and built, which melts and extrudes sea
plastic by using the sun.
In the swirling gyre, most of the plastics have broken
down into tiny fragments which are incredibly difficult
to recover in any large quantity. In the Gyrecraft collection, Studio Swine uses sea plastic as a valuable
and desirable material reminiscent of turtle shell and
corals. The 5 objects represent the 5 major Ocean
gyres.

p r o j e k ta n t | d e s i g n e r :
Tue Hesselberg Foged,
Sinus Lynge,
Mikkel Bøgh,
Mads Olsen,
Toni Rubio Soler,
Gorka Calzada Medina,
Elisabeth d’Aubarède,
Marie Delles,
Danijel Vinko
firma

| c o m pa n y :

Effekt
projekt

| project :

Harbour
Farm
Miejska farma
wodna
Urban sea farm
www.effekt.dk
www.harbourfarm.org

Harbour Farm jest projektem rewitalizacji portu.
Ma na celu przekształcenie obszarów portowych
w miejskie wielofunkcyjne farmy wodne, w których
ryby i owoce morza są hodowane i odławiane.
Poza funkcjami rolniczymi i spożywczymi farma
ma oferować także zajęcia rekreacyjne, takie jak
kajakarstwo czy pływanie. W pełni ekologiczny
i zrównoważony system obejmuje również utworzenie możliwości indywidualnej hodowli ryb,
uruchomienie laboratorium do monitoringu jakości
wody, turbin do wytwarzania energii oraz systemu
utylizacji odpadów naturalnych. Aby zamknąć cały
cykl, odpady naturalne mają zostać wykorzystane
jako kompost do uprawy warzyw na dachu farmy.
Warzywa, ryby, ostrygi i małże własnej hodowli
będą serwowane w miejscowej restauracji.
Harbour Farm is a port regeneration project. It aims
to transform dock sides into urban fish farms, where
seafood can be bred and harvested.
Alongside the farm and food functions there
are also plans for recreational activities such as
kayaking and swimming and allotment units for individual fish farming. The fully organic, sustainable
systems put in place will include a water monitoring
laboratory, turbines for generating energy, and
a natural waste system that will fertilize local
rooftop crops, which then complete the cycle by
turning up alongside the homegrown fish, oyster,
clams and mussels on the restaurant plates.

p r o j e k ta n t

| designer:

David Oakey
firma

| c o m pa n y :

Interface
projekt

| project :

Net
Effect
Dywany
z przetworzonych
sieci rybackich
Carpets
from reused
fishing nets
www.interface.com
www.materialsense.com
www.materialsenselab.com

Światowy producent dywanów Interface rozpoczął współpracę z organizcją Zoological Society
of London, aby przyczynić się do rozwiązania rosnącego problemu zanieczyszczenia środowiska
porzuconymi sieciami rybackimi.
Stworzona przez David Oakley kolekcja dywanów
Net Effect jest wykonana z przetworzonych starych sieci rybackich. Wzory wizualnie nawiązują
do falującej powierzchni morza, przypominając
przepływające prądy morskie.
Projekt jest prezentowany w ramach współpracy z Material Sense Lab, które jest fizycznym
i wirtualnym laboratorium w dziedzinie rozwoju
materiałów i materializacji produktów dla zrównoważonej gospodarki. Material Sense LAB ułatwia
spotkania pomiędzy przemysłem, producentami,
projektantami i instytutami badawczymi.
Global carpet tile manufacturer Interface is partnering with conservation charity the Zoological
Society of London to tackle the growing problem
of pollution with discarded fishing nets.
The Net Effect collection created by David Oakey is
made from reused fishing nets. It provides a subtle
visual reminder of the sea on its surface, with
a design reminiscent of swirling currents.
The project is presented in collaboration with
the Material Sense LAB which is a physical and
virtual laboratory in the field of new materials
development and materialization of products for
a circular economy. Material Sense LAB facilitates
the encounter between industry, manufacturers,
designers and research institutions.

p r o j e k ta n t

| designer:

Boyan Slat
firma

| c o m pa n y :

The Ocean Cleanup
projekt

| project :

The
Ocean
Cleanup
Projekt
oczyszczania
oceanu
Intercepting
plastic
pollution
www.theoceancleanup.com

The Ocean Cleanup opracowywuje pierwszą na
świecie realną metodę wydobywania plastiku
z morza.
Co roku około 8 milionów ton plastiku przedostaje
się do oceanów, a przynajmniej milion ptaków i sto
tysięcy ssaków morskich ginie z powodu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Różne uszkodzenia
spowodowane zanieczyszczeniem przynoszą też
duże straty dla rybołówstwa, żeglugi i turystyki.
Projekt zakłada stworzenie sieci długich pływających barier. Zanurzone, nieprzepuszczalne ekrany
wykorzystują prądy oceaniczne, gromadząc plastik
dryfujący tuż pod powierzchnią, który następnie
może być zebrany do recyklingu. Większość prądów
morskich przepływa pod ekranami, tym samym nie
zagrażają one życiu morskich stworzeń.
The Ocean Cleanup is developing the world’s first
feasible method to extract, prevent, and intercept
plastic pollution.
About 8 million tons of plastic enter the ocean
every year, and at least one million seabirds and one
hundred thousand marine mammals die each year
due to plastic pollution. It causes a lot of damage
a lot of damage every year to industries that include
fishing, shipping and tourism.
The Ocean Cleanup envisions a network of long
floating barriers which allow the ocean currents to
passively gather the plastic which can then be collected for recycling. A submerged non-permeable
screen will help concentrate plastic which is suspended under the surface. Most of the current will
pass under these screens and prevent by-catch.

firma

| c o m pa n y :

Skipping Rocks Lab
projekt

| project :

Ooho!

Butelki
z wodorostów
Bottles made
from seaweed
www.skippingrockslab.com

Ooho! jest nowym rodzajem opakowań wykonanych
z wodorostów, a zarazem propozycją alternatywy
dla plastikowych butelek. Okrągły pojemnik na
wodę jest łatwy i tani do wykonania, mocny, higieniczny, biodegradowalny, może być nawet zjedzony.
Ooho! ma na celu zapewnienie nam wygody, którą
daje używanie plastikowych butelek, przy jednoczesnym ograniczeniu ich negatywnego wpływu
na środowisko.
Butelki Ooho! są rozwijane przez Skipping Rocks
Lab, startup z siedzibą w Londynie, założycielami są
Rodrigo Garcia Gonzalez, Guillaume Couché i Pierre
Paslier. Projekt otrzymał nagrodę World Technology
Award w kategorii środowisko. Organizatorem konkursu są magazyny Fortune i TIME.
Ooho! is a new kind of packaging made from seaweed that proposes an alternative to plastic bottles. The spherical water container is easy and
cheap to make, strong, hygienic, biodegradable,
and it can even be eaten. Ooho! aims to provide
the convenience of plastic bottles while limiting
the environmental impact.
Ooho! Is developed by Skipping Rocks Lab,
a London-based startup cofounded by Rodrigo
Garcia Gonzalez, Guillaume Couche and Pierre
Paslier. Skipping Rocks Lab was recently awarded
the World Technology Award (environment) held in
association with Fortune and TIME.

firma

| c o m pa n y :

OpenROV
projekt

| project :

OpenROV
v2.8
Podwodne
drony
Underwater
drones
www.openrov.com

OpenROV to społeczność profesjonalnych i amatorskich badaczy oceanu. Firma produkuje niedrogie,
podwodne roboty typu open-source, które można
wykorzystać do badań i eksploracji oceanu lub
w celach edukacyjnych.
OpenROV oferuje dwa typy dronów. Drony z serii
2 są zestawami do samodzielnego zbudowania
i zhakowania. Nowy model, Trident, jest gotowym
do użytku robotem, który może nurkować do głębokości 100 metrów i transmitować na żywo obraz
wideo.
Według wpółzałożyciela OpenROV, Davida Langa,
drony mogą być wykorzystywane do badań naukowych, wypraw odkrywczych, projektów w dziedzinie
biologii morskiej. Umożliwiają komukolwiek, skądkolwiek, dokonywania odkryć i dzielenia się nimi
z resztą świata.
OpenROV is a community of professional and
amateur ocean explorers and technologists. The
company produces open-source, low-cost underwater robots for exploration and education.
OpenROV offers two types of drones. The 2-series
are kits which you can build and hack yourself, and
the new Trident is a “plug in and go” drone. New
drones that can dive to 100 m depth and send live
video back to the surface.
Co-founder David Lang: “They can be used for scientific research, marine biology projects and serious
exploration. The cost of asking interesting questions
and then sharing those results with the wider world
has been drastically reduced. New discoveries can
come from anyone, and from anywhere.”

p r o j e k ta n t

| designer:

Aleksandra & Daniel
Mizielińscy
firma

| c o m pa n y :

Wydawnictwo
Dwie Siostry
projekt

| project :

Pod
ziemią,
pod wodą

Pod ziemią, pod wodą to wielkoformatowy album
Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Ogromne,
efektowne ilustracje pełne szczegółów, informacji,
przekrojów i przystępnych schematów prowadzą
czytelnika w głąb naszej planety, pokazując mu
niemal wszystko, co kryje się pod powierzchnią
lądów i wód.
Bogactwo zawartych w książce zagadnień i informacji podanych w atrakcyjnej, graficznej formie
sprawia, że jej lektura jest przygodą. Książka jest
dwustronna – części poświęcone podziemnym
i podwodnym światom spotykają się w jej środku,
na stronach poświęconych jądru Ziemi.

Under Earth, Under Water is a large format publication with colorful drawings by Aleksandra and
Daniel Mizielinski. The authors visually portray
the specifics and explain abstract concepts.
Ilustrowany
Information is placed in colorful clouds that fit
album
very well with the illustrations; the proportions
of the size of objects, animals and humans are
Illustrated
kept in sync.
book
The book shares encyclopedic knowledge through
introducing the questions that children love to ask.
www.wydawnictwodwiesiostry.pl
The book is double sided – the parts devoted to
under the earth and under the water worlds meet
in the middle, on pages describing the middle of
the Earth.

p r o j e k ta n t

| designer:

Michelle Baggerman
& Raquel Sereno Rivas
eks perci

| experts:

Michelle Baggerman,
Raquel Sereno Rivas,
Lizanne Dirkx
firma

| c o m pa n y :

Anudando
projekt

| project :

Renacimiento
Delikatne
przędze z toreb
na zakupy
Fine yarns
created from
shopping bags
www.materialsense.com
www.materialsenselab.com

Michelle Baggerman w projekcie Precious Waste
opracowała proces tworzenia delikatnych przędz
z toreb na zakupy.
Opracowana technika w ykor z ys t y wana jes t
w Meksyku, gdzie rzemieślnicy ręcznie przekształcają odpady z tworzyw sztucznych w nowe produkty.
Celem projektu jest stworzenie nowych impulsów
dla tradycyjnego rzemiosła oraz reakcja na problem
odpadów z tworzyw sztucznych w Meksyku.
Projekt jest prezentowany w ramach współpracy
z Material Sense Lab, które jest fizycznym i wirtualnym laboratorium w dziedzinie rozwoju materiałów
i materializacji produktów dla zrównoważonej gospodarki. Material Sense LAB ułatwia spotkania
pomiędzy przemysłem, producentami, projektantami i instytutami badawczymi.
In her project Precious Waste Michelle Baggerman
developed the process of making fine yarns from
shopping bags.
The technique is being used in Mexico, where craftspeople transform plastic waste into beautiful new
products.
The project aims to offer new impulses for traditional crafts and address the growing plastic waste
problem in Mexico.
The project is presented in collaboration with the
Material Sense LAB which is a physical and virtual
laboratory in the field of new materials development
and materialization of products for a circular economy. Material Sense LAB facilitates the encounter
between industry, manufacturers, designers and
research institutions.

p r o j e k ta n t

| designer:

Dan Watson
firma

| c o m pa n y :

SafetyNet
Technologies
projekt

| project :

SafetyNet
Sieć
pomagająca
w segregacji
ryb
Segregating
fishing net
www.sntech.co.uk

SafetyNet to innowacyjny system trałowania, czyli
połowu, w którym statki ciągną za sobą zanurzone
w wodzie sieci rybackie.
Dzięki bezpiecznej sieci złowione zostaną jedynie
te ryby, które mogą zostać sprzedane. Eliminuje to
problem nierynkowych połowów sięgających 7 mln
ton rocznie, podczas których ryby nienadające
się do sprzedaży są wyrzucane martwe do morza.
Segregacja ryb pod względem wieku i gatunku
odbywa się dzięki wkomponowanemu w sieć rybacką światłu. Firma SafetyNet Technologies bada,
w jaki sposób światło pomaga w segregacji ryb,
a następnie dzięki zdobytej wiedzy buduje zaawansowane systemy LED. Zastosowana technika
pomaga rybakom złapać odpowiednią rybę oraz
sprawia, że przemysł rybny może stać się bardziej
zrównoważony.
SafetyNet is an innovative trawling system ensuring that only marketable fish are caught.
This negates the issue of ‘unmarketable’ by-catch
fish (over 7 million tons every year) that are thrown
back dead into the sea.
Lights integrated into the fishing net segregates
between ages and species of fish. SafetyNet
Technologies is researching how light can segregate fish and is applying this knowledge to create
sophisticated LED systems in order to help the
fishermen catch the right fish and make the fishing
industry safer and more sustainable.

p r o j e k ta n t

| designer:

Daishu Ma
& Marc Nicolau
firma

| c o m pa n y :

Alien and Monkey
projekt

| project :

Sand
Light
Lampy
stworzone
z piasku
Lamps made
out of sand
www.alienandmonkey.com

Przy użyciu tradycyjnych technik ceramicznych,
studio projektowe z Barcelony, Alien and Monkey,
wykorzystało jeden z najbardziej obfitych zasobów
naturalnych ziemi jakim jest piasek, aby stworzyć
efemeryczne lampy, takie jak minimalistyczne
w wyglądzie Sand Light.
Lampy z tego surowca są przyjazne dla środowiska.
Produkty wykonane z piasku mogą być używane
przez długi czas, aby potem wrócić do surowca
wyjściowego, czyli piasku.
Alien and Monkey zastosowali tradycyjne techniki
ceramiczne płynnie formując piasek w sześcienne
kostki. Ziarnista faktura lampy dodaje elegancki
akcent do wystroju mieszkania.
Using traditional ceramics techniques, Barcelona-based design studio Alien and Monkey has used
one of earth’s most abundant natural resources,
sand, to create ephemeral lamps, such as this
simple looking Sand Light.
As the natural material used for crafting these
lamps is sand, they are also eco-friendly products.
Products made of sand can be used for a long
period of time and crumble back to their natural
basic material at the end of their lifecycle.
Along with using this natural material, Alien and
Monkey has also employed the traditional ceramic
techniques to smoothly carve the sand into cubic
shapes. The grainy texture of the cube can add
a chic touch to the décor of any home interior.

p r o j e k ta n t

| designer:

Azusa Murakami
& Alexander Groves
firma

| c o m pa n y :

Studio Swine
projekt

| project :

Sea
chair
Krzesło
z morskiego
plastiku
Chair
created from
sea plastic
www.studioswine.com

Od czasu odkrycia w 1997 roku Wielkiej Pacyficznej
Plamy Śmieci, o szacowanej powierzchni dwukrotnie większej od Teksasu, w oceanach odkryto pięć
kolejnych skupisk śmieci i plastikowych odpadów.
Zanim plastik ulegnie degradacji miną tysiące lat.
Pozostanie w środowisku, dopóki nie zostanie rozdrobniony na coraz mniejsze fragmenty przez prądy
oceaniczne.
Będąc bardziej „plastikową zupą”, niż namacalną
masą, połacie śmieci rozciągają się od wybrzeży
Kalifornii po brzeg Japonii. Ilość plastiku w Pacyfiku
potroiła się w ciągu ostatnich dziecięciu lat i podwoi
się w ciągu najbliższej dekady.
Studio Swine i Kieren Jones wyłowiło morski plastik
we współpracy z miejscowymi rybakami. Został on
przetworzony w Sea Chair.
Since the discovery of the Pacific Garbage Patch in
1997, which is predicted to measure twice the size of
Texas, five more have been found across the oceans.
This plastic takes thousands of years to degrade,
remaining in the environment until it is broken up
into ever smaller fragments by ocean currents.
More of a ‘plastic soup’ than a tangible mass, the
gyre stretches from the coastlines of California to
the shores of Japan. The number of plastic pieces
in the Pacific Ocean has tripled in the last ten years
and the size of accumulation is set to double in
the next ten.
Studio Swine and Kieren Jones recovered marine
plastic together with local fishermen. The plastic
was processed into a Sea Chair.

p r o j e k ta n t

| designer:

Brynja Þóra
Guðnadóttir
firma

| c o m pa n y :

Studio Swine
projekt

| project :

Seasonal
Garden
Żel z wodorostów
ułatwiający
uprawę roślin
w domu
Seaweed gel
makes it easier
to grow plants
at home
www.seasongrow.com

Projekt Seasonal Garden jest rezultatem współpracy
projektantki Brynja Thora Guðnadóttir z biologiem
Gretar Gudmundsson. Wspólnie opracowali brązowy
żel z wodorostów, służący jako ziemia do uprawy małych
roślin.
Żel ułatwia uprawę roślin w domu. Zawiera wszystkie
składniki odżywcze, jakich potrzebują małe rośliny
takie jak: rukola, buraki czy kolendra. Według projektantki uprawa żywności w domu pozytywnie
wpływa na nawiązywanie więzi i wywołuje poczucie
przynależności.
Projektantka ma na celu upowszechnianie interdyscyplinarnej współpracy, która ułatwia osiąganie
innowacyjnych, zrównoważonych, ekologicznych
i przyszłościowych rozwiązań. Projekt został nominowany do nagrody Icelandic Innovation Award przez
prezydenta Islandii.
The project Seasonal Garden is a result of collaboration of the designer Brynja Þóra Guðnadóttir with the
bio-scientist Grétar Guðmundsson. Together they
developed a brown seaweed gel for growing media for
microgreens.
The seaweed gel makes it easier to cultivate plants
at home. It contains all the nutrients microgreens
like rucola, beetroot and coriander need. According
to the designer, cultivating food at home also has
a positive influence on cultivating relationships and
belongingness.
Brynja aims to promote interdisciplinary collaboration in order to reach innovative solutions for fair and
sustainable futures. The project was nominated for
the Icelandic Innovation Award by the President of
Iceland.

firma

| c o m pa n y :

The North Sea
Foundation
projekt

| project :

Strand
scanner /
Coastwatch
Aplikacja
do badania
zaśmiecenia
wybrzeża
Application
to make
an inventory
of marine litter
www.northseafoundation.nl

Strandscanner – skaner plaży, jest międzynarodowym
projektem edukacyjnym i środowiskowym dla szkół
średnich. W Holandii jest on organizowany przez North
Sea Foundation (Fundację Morza Północnego).
W ramach projektu uczniowie szkół średnich badają
zanieczyszczenie wzdłuż wybrzeża i inwentaryzują
wszystkie znalezione śmieci oraz organizmy przy
użyciu aplikacji mobilnej lub na papierze. Po powrocie
do szkoły dzieci wprowadzają dane do specjalnego
programu komputerowego. Po przetworzeniu danych,
każde dziecko otrzymuje krótki raport z wynikami.
Rocznie w projekcie bierze udział około trzydziestu
szkół, które badają około 120 kilometrów wybrzeża.
Dane są wykorzystywane przez rząd i inne organizacje.
Strand scanner – Coastwatch, is an international,
environmental, and educational project for high
schools. In the Netherlands, it is organized by the
North Sea Foundation (Stichting de Noordzee).
The high school children investigate the marine
litter along the coast and make an inventory of
all the marine litter and organisms they find by
using a mobile application or on paper. The children
return to school and enter the data into a specially
developed computer program. Every child receives
a Coastwatch newsletter with the results and short
reports after all the data have been processed.
Annually, around thirty schools partake and cover
120 kilometers of coast. The data are used by the
government and other organizations.

p r o j e k ta n t

| designer:

Róshildur Jónsdóttir
& Snæbjörn Þór
Stefansson
firma

| c o m pa n y :

Hugdetta
projekt

| project :

Something
Fishy
Zestaw
modelarski
z ości
islandzkich
ryb
Model-making
kit out of
Icelandic
fish bones
www.hugdetta.com

Something Fishy to zestaw modelarski z prawdziwych
ości z islandzkich ryb, takich jak dorsz i plamiak.
Każdy pakiet zawiera kości z dwóch głów ryb i kilka
dodatkowych ości z kręgosłupa, łącznie ponad 100
części, które mogą być użyte do budowania różnych
modeli. Jako produkt naturalny, każde pudełko ma
trochę inną liczbę i wielkość ości.
Komplety są zaopatrzone w instrukcję pomagającą
w klejeniu części oraz we wskazówki do tworzenia
i malowania.
Kości są czyszczone w naturalny sposób, bez użycia
środków chemicznych, dopóki nie staną się całkowicie
sterylne i bezpieczne.
Something Fishy is a model-making kit full of real
Icelandic fish bones from fish such as cod and
haddock.
The kit includes bones from two fish heads and some
extra bones from the spine. Each kit contains more
than 100 bones which can all be used to build a variety of models. As this is a natural product, no two
boxes have exactly the same number of bones nor
the same size.
The boxes are accompanied by instructions about the
process of gluing the pieces together, and a guideline
for composing and painting the models.
The bones are cleaned in a natural process, without
any use of unsafe chemicals, until they are absolutely
sterile and safe.

firma

| c o m pa n y :

Green Dream Boats
projekt

| project :

Solliner
Solarna łódka
przyjazna dla
środowiska
A solar,
environmentally
friendly boat
www.greendreamboats.com

Solliner to model łodzi, który łączy w sobie nowoczesny design, materiały najwyższej jakości oraz
najnowsze ekotechnologie. Łódź jest prosta w obsłudze, przyjazna dla środowiska i jednocześnie tania
w użytkowaniu.
Solliner jest jachtem o zerowej emisji – nie szkodzi
środowisku hałasem, spalinami lub zbędnymi ściekami. Na dachu każdej łodzi umiejscowione są pojemne
panele słoneczne, dzięki którym możliwa jest nawigacja w oparciu wyłącznie o samą energię słoneczną.
21-stopowa łódka jest w stanie pomieścić na pokładzie do dziesięciu osób. Precyzyjnie zaprojektowany
kadłub katamaranu jest aerodynamiczny i dzięki temu
zapewnia minimalny opór wody. To czyni ją jedną
z najlżejszych, najmocniejszych jednostek tego typu
na rynku.
Solliner is a boat combining fresh design, highend materials, and the newest eco-friendly
technologies. She is environmentally safe, practically maintenance free, cheap to run and easy to
operate.
Solliner is a zero-emission boat which will not disturb the environment with noise, exhaust fumes or
excessive wash. The hardtop of each boat is fitted
with four solar panels that enable navigation without the need to use outside energy sources. The
21-feet boat can accommodate up to ten people.
She experiences minimal water resistance due to
the boat’s aerodynamic catamaran hull. This makes
her one of the strongest, most stable and safest
boats available.

p r o j e k ta n t

| designer:

Nienke Hoogvliet
projekt

| project :

RE-SEA
ME
Skóra z rybich
łusek
Leather made
from fish skins
www.nienkehoogvliet.nl

R E-S E A M E jest kontynuacją projektu Nienke
Hoogvliet SEA ME, w którym projektantka bada,
czy morskie algi, które rosną szybciej i wymagają
mniej składników odżywczych niż bawełna, mogą
rozwiązać problemy zrównoważonego rozwoju
w przemyśle włókienniczym.
Aby pokazać różnice pomiędzy odpadami z tworzyw sztucznych w oceanach i ekologicznymi
materiałami, które oceany mają do zaoferowania,
projektantka kontynuowała swoje poszukiwania
morskich materiałów. Odkryła, że łuski większości
gatunków ryb mogą być przekształcone w piękną
skórę. Opracowany przez Nienke sposób garbowania skór, bez żadnych środków chemicznych,
pozwala na stworzenie mocnego, ekologicznego
i estetycznego materiału.
RE-SEA ME is the continuation of Nienke Hoogvliet’s project SEA ME, in which she researched if
sea algae, which grow much faster and need fewer
nutrients than cotton for example, could solve the
sustainability issues in the textile industry.
To show the duality between plastic waste in the
oceans and the sustainable materials the oceans
have to of fer, Nienke Hoogvliet continued her
search for materials from the sea and discovered
that the skins of most fish species can be turned
into beautiful leather. She developed a way of
tanning the skins without any chemicals, using an
old technique to create a strong, sustainable and
beautiful material.

p r o j e k ta n t

| designer:

Charlotte van Alem
firma

| c o m pa n y :

HKU
projekt

| project :

Medusae
Materiał
wytworzony
z meduz
Material
created
from jellyfish
www.charlottevanalem.com

Rosnąca ilość meduz w morzach jest tematem badań
projektantki Charlotte van Alem, które mają na celu
opracowanie produkcji przyjaznych dla środowiska
materiałów, wyprodukowanych z tkanki kolagenowej
meduz.
Wzrost populacji meduz jest wynikiem przełowienia,
zmian klimatycznych oraz zanieczyszczenia. Zjawiska
te zakłócają równowagę i różnorodność biologiczną
w oceanach. Obecna, niekorzystna dla wielu organizmów sytuacja, sprzyja rozwojowi meduz.
Wyłowione meduzy mogą posłużyć do stworzenia
nowego, ekologicznego materiału podobnego w dotyku
do skóry, pergaminu czy papieru. Badania Charlotty
skupiają się na opracowaniu metody konserwacji oraz
poznaniu cech i stopnia biodegradowalności tego
materiału.
The growing number of jellyfish in the ocean is
a topic in Charlotte’s van Alem practical research
in which she aims to research the production of
environmentally friendly material produced with the
collagen tissue of the Medusae (a type of jellyfish).
The increase of the jellyfish population is a result
of overfishing, pollution and climate change. These
occurrences disturb the balance in the ocean and
change the biodiversity. Compared to other marine
life, jellyfish seem to thrive in these conditions.
Stranded jellyfish may be a potential starting
point to create material from, whose tactility is
similar to leather, parchment and paper. Charlotte’s
research focuses on preservation methods as well
as researching the various characteristics and
biodegradability of this material.

firma

| c o m pa n y :

MFRMGR
projekt

| project :

TORP

Dom na morzu
House on the sea
www.mfrmgr.pl

Projekt TORP to koncepcja adaptacji wojskowej
wieży torpedowej z czasów II wojny światowej na
budynek mieszkalny. Wieża znajduje sie na Zatoce
Puckiej, pomiędzy Juratą a Jastarnią i jest osiągalna
tylko drogą morską.
Wewnątrz budynku zostały zaprojektowane sypialnie, przestrzeń badawcza i tarasy. Wokół budynku
zachowano magazyny na prowiant oraz zbiorniki
na ścieki. Pomiędzy falochronem a budynkiem zaplanowane zostały „wyspy-barki”. Pełnią one różne
funkcje zgodne z myślą zrównoważonego rozwoju:
zbiornika na wodę opadową, przydomowego ogródka na warzywa i zioła oraz ostoi dla ptactwa czy
dzikiej plaży.
Dzięki uniwersalnemu zaplanowaniu funkcji wewnątrz, swojej nietypowej bryle oraz usytuowaniu,
TORP może zaspokajać potrzeby wielu użytkowników.
The TORP project involves a lookout station between
Jurata and Jastarnia. The building used to be
a German experimental torpedo station and is accessible only by sea.
Inside the building a sleeping area has been designed,
along with offices for research and terraces. Around
the building there is an inner communication ring
containing in-built storage units for food supplies
and a sewage tank.
Between the planned breakwater and the building
are “barge islands” with a rainwater tank, vegetable
and herb garden, bird sanctuary or wild beach.
Due to the universal planning of interior functions,
its non-typical structure and its location, TORP can
meet the needs of various users.

p r o j e k ta n t

| designer:

Rick Claassen
projekt

| project :

The
Traveling
Trash
Transformer
Twórcze
przetwarzanie
plastikowych
butelek
Creative
transformation
of PET-bottles
www.materialsense.com
www.materialsenselab.com

The Traveling Trash Transformer jest mobilnym warsztatem, w którym dzieci w wieku od 8 do 12 lat rozwijają
i testują nowe sposoby przetwarzania odpadów.
Podstawowym wyposażeniem warsztatu jest kilka
maszyn służących do przetwarzania butelek PET,
dzięki którym można wykonać skakanki, bransoletki
czy drabinki linowe. The Traveling Trash Transformer
ciągle się rozwija i może być poszerzany o nowe techniki upcyclingowe.
Projekt jest prezentowany w ramach współpracy
z Material Sense LAB, które jest fizycznym i wirtualnym laboratorium w dziedzinie rozwoju materiałów
i materializacji produktów dla zrównoważonej gospodarki. Material Sense LAB ułatwia spotkania
pomiędzy przemysłem, producentami, projektantami
i instytutami badawczymi.
The Traveling Trash Transformer is a workplace/incubator, in which children between the ages of 8 and 12
conceive, develop and test new ways of processing
waste materials.
Several techniques for processing PET-bottles are
the basis for this incubator. The children make skipping ropes, bracelets or rope ladders, to name a few
products. As the Travelling Trash Transformer grows,
other upcycling techniques will be added.
The project is presented in collaboration with the
Material Sense LAB which is a physical and virtual
laboratory in the field of new materials development
and materialization of products for a circular economy. Material Sense LAB facilitates the encounter
between industry, manufacturers, designers and
research institutions.

firma

| c o m pa n y :

Google
projekt

| project :

Underwater
Street View
Podwodne
widoki
Underwater
views
www.maps.google.com

Chociaż morza i oceany zajmują więcej niż 70 procent
powierzchni Ziemi, pozostają wciąż jednym z najbardziej niezbadanych ekosystemów na naszej planecie.
Firma Google postawiła sobie za cel udostępnianie
użytkownikom jak najbardziej wszechstronnych map
całego świata, w tym również obrazów dna morza.
W Mapach Google udostępnione zostały podwodne
zdjęcia panoramiczne. Każdy obraz jest cyfrowym
zapisem środowiska nadbrzeżnego i podwodnego.
Wystarczy jedno kliknięcie, aby pływać pod wodą
obok żółwi morskich, wielorybów, rekinów czy ryby
Mola Mola na Bali.
Podwodne widoki pozwalają także śledzić zmiany następujące w morzu. Kompleksowa dokumentacja raf
koralowych ujawniła zagrożenia, przed którymi stają
te ekosystemy, pokazując na przykład wpływ burz czy
wzrostu temperatury wody na Wielką Rafę Koralową.
Covering more than 70 percent of the Earth’s surface,
the ocean remains one of the most uncharted ecosystems on the planet. Google is committed to creating
comprehensive world maps, including underwater
maps and imagery.
Each image in Google Maps is a digital record of underwater and coastal environments. With just one
click, you can swim underwater alongside sea turtles,
humpback whales, great white sharks , and the huge
and mysterious sunfish mola mola in Bali.
Underwater views can also be used as a baseline to
monitor change over time. The comprehensive record
of coral reefs highlighted the threats these ecosystems face, such as the impact of storms in the Great
Barrier Reef and of rising water temperatures.

firma

| c o m pa n y :

Malafor
projekt

| project :

Yacht
Stool
Nadmuchiwany
stołek
szyty przez
żaglomistrzów
Inflatable stool
manufactured
by sailmakers
www.malafor.com

Stołek Yacht jest częścią kolekcji Yacht, w której
skład wchodzą proste, małe i użyteczne siedziska
różnego typu. Nadmuchiwany worek w dakronowym
pokrowcu jest umieszczony na stelażu z rurek. Może
zostać złożony do płaskiej formy po spuszczeniu
z niego powietrza.
Dakron jest syntetycznym materiałem, z którego
szyte są żagle jachtów. Jest odporny na ekstremalne warunki pogodowe. Pokrowiec szyty jest
przez żaglomistrza w profesjonalnej pracowni
zgodnie z zasadami szycia ożaglowania jachtowego.
Oryginalne, wzmacniające przeszycia wprowadzone do tak zaawansowanego technologicznie
materiału sprawiają, że stołek nadaje się do użytku
zewnętrznego i jest odporny na zmienne warunki
pogodowe.
The Yacht Stool is a part of the collection Yacht
which consists out of simple, small and useful
seats. An inflatable bag in a dacron cover rests
on the metal frame. The bag can fold into a flat
shape when the air is released.
Dacron is an impregnated synthetic, water and sun
resistant polyester fiber. The cover is manufactured
by a professional sail maker. Original strengthening
stitches have been applied and coupled with the
technologically advanced material, so the resulting
cushions are durable and safe to use outdoors in
changing weather conditions.
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