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Pomyśleć, że przegląd najciekawszych dyplo-
mów projektowych organizujemy już po raz 
19, a od 10 lat w międzynarodowej formule! 
Co roku, w tym samym rytmie, prawie z tymi 
samymi partnerami, wybieramy zupełnie inną 
grupę projektów, nieodmiennie potwierdzają-
cych znaczenie zawodu projektanta, ale i obra-
zujących zmiany w nim zachodzące.

Tym razem dodatkowo nurtowała mnie cieka-
wość, czym tegoroczne projekty dyplomowe 
będą odróżniać się od poprzednich. Prace nad 
nimi przebiegały w zupełnie innych warun-
kach, często w izolacji lub w ograniczonym 
dostępie do ludzi, narzędzi i materiałów. Same 
obrony też były inne, już nie publiczne, oce-
niane w maseczkach i społecznym dystan-
sie, bez obecności przyjaciół i rodzin, a także 
wystaw dyplomowych. Paradoksalnie – ogra-
niczenia mogły przynieść korzyści, w końcu 
Li Edelkoort uważa, że rocznik nauczony 
radzić sobie w sytuacji kryzysu będzie sil-
niejszy i bardziej kreatywny... Czy wybrane 
dyplomy już mogą to potwierdzić? Czy mają 
coś wspólnego? I jakie będą kolejne?

Wydaje się, że więcej projektów niż poprzed-
nio wywodzi się z własnych doświadczeń 
i pasji. Wzrosła świadomość, że JA się liczy. 
I pamięć, jednostkowa i zbiorowa, którą 
dopiero trzeba odkryć. Projekty dla najbliż-
szego otoczenia, mojego domu, dzielnicy, mia-
sta czy regionu często posiadają bardziej oso-
bisty, odróżniający od innych ton. Zmienia 
się podejście do technologii, przed którą już 

Who would have thought! This is the 19th edi-
tion of our review of the most interesting grad-
uation projects – and the 10th edition of the 
review in the international format. Every year, 
in the same rhythm, with almost the same 
partners, we choose different groups of pro-
jects, which always affirm the significance of 
designers and represent the changes that have 
occurred in this profession.

This time, I was additionally eager to find out 
how the submitted projects would differ from 
the past ones. They were created in totally dif-
ferent conditions, sometimes in isolation or 
with limited access to people, tools, and mate-
rials. Even the graduation exams were not 
the same anymore: not open to the public, 
assessed by socially distanced people wear-
ing facemasks, without the presence of fam-
ily and friends, without further exhibitions. And 
yet, paradoxically, the restrictions were likely 
to bring some benefits. After all, according to 
Li Edelkoort, the generations that learn how 
to cope with the crisis are stronger and more 
creative. Does this year’s edition confirm that? 
Do the projects share certain characteristics? 
What will the future projects be like?

I think that more projects than usual have been 
derived from private experience and inter-
ests. The awareness of the meaning of “I” has 
grown. Memory – individual and collective, only 
to be discovered – has also become of great 
importance. Designs concerning the nearest 
area, one’s own home, neighbourhood, city, or 

Ewa Gołębiowska
Dyrektor Zamku Cieszyn

Ewa Gołębiowska
Zamek Cieszyn Director
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trzeba umieć się obronić. Tak jak przed presją 
ograniczających norm społecznych i cudzych 
wyobrażeń… JA płynnie przechodzi w MY, ale 
do naszego ludzkiego w końcu świata, z jego 
kulturą i rytuałami, zaczynamy dopuszczać 
świat zwierząt, choć na razie tych najbliższych. 
MY oznacza również włączenie najsłabszych, 
mniej sprawnych czy wykluczonych.

A przecież tak niedawno dizajn wydawał się 
przepustką do lepszego, piękniejszego, bogat-
szego, świata. Niby nic się nie zmieniło, pro-
jektanci wciąż otwierają drzwi – ale tym razem 
nie do środka, tylko na zewnątrz. I często 
przez nie wychodzą.

Zmęczona uporczywą niejednoznaczno-
ścią myśli przypominam sama sobie, że 30 
najciekawszych prac wybrała spośród 243 
dyplomów kilkunastoosobowa, międzyna-
rodowa grupa projektantów i wykładowców. 
Graduation Projects są więc ważnym głosem 
w dyskusji o zawodzie projektanta oraz oczeki-
waniach z nim związanych, o zmieniającym się 
świecie, a także o nas samych i wartościach, 
w które chcemy wierzyć. 

Trzeba zobaczyć tę wystawę. Poznać głos 
autorów. I usłyszeć wśród nich swój wła-
sny głos.

region have a more personal voice, which dis-
tinguishes them from others. The approach 
to technology has changed – these days, one 
needs to know how to be saved from it. Just 
like from the pressure of restrictive social 
standards and expectations of other people. 

“I” smoothly changes into “We”. What’s more, 
we have finally begun to let animals into our 
human world, its culture and rituals – but only 
our own animals, for now. “We” also means the 
inclusion of the weakest, the disabled, and the 
excluded.

In fact, not so long ago, design seemed to 
be a ticket to a better, richer, prettier world. 
Theoretically, nothing has changed – designers 
still open the doors, but the doors lead outside 
rather than inside. And designers often choose 
to go outside.

Tired with this stubborn ambiguity of thought, 
I’d like to mention that the 30 best graduation 
projects were selected out of 243 works by 
an international group of almost 20 designers 
and lecturers. The Graduation Projects Review 
is a crucial voice in the debate on the profes-
sion and the expectations concerning design-
ers, about the ever-changing world, about our-
selves and the values we want to believe in.

You simply need to see this exhibition; to listen 
to the voice of the designers; and to hear your 
own voice among them.

graduation projects 20206
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glądzie Graduation Projects to Międzynarodowy 
Przegląd Projektów Dyplomowych, którego 
uczestnikami mogą być dyplomanci kierun-
ków projektowych z Czech, Polski, Słowacji 
i Węgier oraz obywatele tych państw stu-
diujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej. 
Można zgłaszać prace licencjackie, jak i magi-
sterskie. Przegląd nie ma charakteru klasyfi-
kacji konkursowej, nie ustala się kolejności 
miejsc, nie przyznaje nagród.  Wyróżnieniem 
jest publikacja w katalogu, na stronie interne-
towej przeglądu oraz prezentacja na wysta-
wach w Polsce i zagranicą. 

Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach: 
2D – grafiki użytkowej (w tym projektowania 
stron www, użytkowych projektów aktywnych, 
czy aplikacji ekranowych) oraz 3D – wzornic-
twa przemysłowego (z uwzględnieniem tka-
nin, ubioru, szkła lub ceramiki). Do 19. edycji 
przeglądu zgłoszono 243 dyplomy (w tym 140 
2D i 103 3D), z których jury zakwalifikowało 
do wystawy 30 prac.  Jury obradowało w skła-
dzie: 2D –  Balázs Balogh (Hungarian Design 
Council), Filip Blažek (TYPO), Agata Korzeńska 
(Idee), Marcel Benčik (1977, Slovak Design 
Center), Filip Tofil (STGU), oraz  3D – Ferenc 
Laufer (Hungarian Design Council), Czesława 
Frejlich (2+3D), Ewa Gołębiowska (Zamek 
Cieszyn), Anna Stránská (Czech Design), 
Michal Latko (Latko), Marian Laššák (Slovak 
Design Center). 

Historia przeglądu sięga 2002 roku – wów-
czas redakcja kwartalnika projektowego 

Graduation Projects is an international 
review of the most interesting diploma works 
whose authors are Polish, Czech, Slovak, and 
Hungarian graduates of design studies and cit-
izens of these countries who study outside 
of the territory of the Visegrad Group. Both 
Bachelor and Master projects can be submit-
ted. The review is not a competition: there are 
no rankings or money prizes. The best works 
are presented in a catalogue publication, on 
the review website, and at exhibitions in Poland 
and other countries. 

The projects are evaluated in two categories: 
2D – applied graphic design (including web-
site design, active design, and application 
design) and 3D – industrial design (including 
fabric, clothes, glass, and ceramics design). In 
the 19th edition, 243 works have been sub-
mitted (2D: 140, 3D: 103). In total, 30 projects 
have been qualified for the exhibition by the 
jury members: 2D – Balázs Balogh (Hungarian 
Design Council), Filip Blažek (TYPO), Agata 
Korzeńska (Idee), Marcel Benčik (1977, Slovak 
Design Centre), Filip Tofil (STGU), and 3D – 
Ferenc Laufer (Hungarian Design Council), 
Czesława Frejlich (2+3D), Ewa Gołębiowska 
(Zamek Cieszyn), Anna Stránská (Czech 
Design), Michał Latko (Latko), Marian Laššák 
(Slovak Design Centre).

The review dates back to 2002 – it was then 
that the editors of the 2+3D quarterly pre-
sented selected graduation projects from 
several Polish design universities in their 
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„2+3D” zaprezentowała na swoich łamach 
wybrane prace dyplomowe absolwen-
tów polskich uczelni projektowych. Cztery 
lata później do przedsięwzięcia włączył się 
Zamek Cieszyn jako organizator cyklicz-
nych wystaw. W 2010 roku przegląd zyskał 
międzynarodowy charakter, zapraszając do 
udziału dyplomantów z Czech i Słowacji  
oraz – rok później – z Węgier. Do grona orga-
nizatorów dołączyły Typo, 1977 i Plus Minus 
Inteligence. Każda kolejna edycja wystawy 
wyrusza z Cieszyna do wybranych miast 
w Polsce i Europie – do tej pory były to Berlin, 
Bratysława, Budapeszt, Praga, Tallin. W 2017 
roku do grona organizatorów dołączyły 
również międzynarodowe centra designu: 
Hungarian Design Council, CZECHDESIGN 
i Slovak Design Center, a rolę organizatora 
wiodącego przejął Zamek Cieszyn.  

www.graduationprojects.eu

magazine. Four years later, Zamek Cieszyn 
joined in to organise regular exhibitions of 
the projects. In 2010, the review acquired an 
international character, as graduates from the 
Czech Republic and Slovakia were invited to 
participate; a year later, Hungary became a par-
ticipant as well. The organisers were joined by 
Typo, 1977, and Plus Minus Intelligence. Each 
of the following editions of the exhibition trav-
elled from Cieszyn to other cities in Poland and 
Europe – Berlin, Bratislava, Budapest, Prague, 
Tallinn. In 2017, other international design cen-
tres joined the organisers: Hungarian Design 
Council, CZECHDESIGN, and Slovak Design 
Centre, whereas Zamek Cieszyn became the 
main organiser.

www.graduationprojects.eu

graduation projects 202010
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Doświadczenia związane z osiedlaniem 
się w kolejnych przestrzeniach są w pew-
nym stopniu uniwersalne. Projekt „Memoria 
Aeternae”, czyli „Na wieczną pamiątkę”, doku-
mentuje emocjonalne i wizualne wspomnie-
nia z poprzednich domów autorki. Aby osobi-
sty świat jej doświadczeń stał się zrozumiały 
dla widzów, projektantka stworzyła platformę, 
która zachęca do interakcji, a jednocześnie 
nie ogranicza w dociekaniu, jak wyglądały 
konkretne przestrzenie mieszkalne. Wizualne 
obrazy, prezentowane w interaktywnej insta-
lacji, są osobistymi wrażeniami dokumen-
tującymi wspomnienia i raczej nie przypo-
minają konkretnych fizycznych przestrzeni. 
Nawiązują do uniwersalnego doświadczenia 
domu, a jednocześnie mogą być modyfiko-
wane i urozmaicone przez widza.

The human experience related to settling 
in a number of spaces is largely universal. 
The Memoria Aeternae – Memory Eternal – pro-
ject documents the designer’s emotional and 
visual memories from her subsequent homes. 
To translate her personal experience into a lan-
guage that could be comprehensible to the 
audience, she has created a special interac-
tive platform, which enables users to look into 
the spaces of the author’s particular dwell-
ing places. However, the visual images in the 
installation are personal representations and 
recordings of memories rather than specific 
physical areas. They all refer to the universal 
experience of home and they can be modified 
and altered by the user.

MAE – Memoria Aeternae MAE – Memoria Aeternae

uczelnia Wydział Projektowania Graficznego, 
Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Moholy-Nagy 
w Budapeszcie
promotor starszy wykładowca Péter Bence Simon

school Faculty of Graphic Design, Moholy-Nagy 
University of Art and Design, Budapest
supervisor Senior Lecturer Péter Bence Simon

Szőcs Eszter

mgr   węgry ma   hungary
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Nieopisane pudełko z archiwalnymi foto-
grafiami z kilku dekad nie jest jedynie cenną 
rodzinną pamiątką, lecz może stać się przed-
miotem badań projektantów. Autorka dyplomu 
stworzyła publikację, w której zdjęcia i ich 
wycinki nie tylko mają wartość historyczną 
i sentymentalną, ale stanowią materiał do czy-
sto wizualnej aktywności. Następujące po 
sobie fotografie tworzą rodzaj narracji – opo-
wiadają historie, które uzupełniają opisy 
postaci czy miejsc. Publikacja ma formę 
atlasu i służy do przechowywania informa-
cji rodzinnych. Poszczególne elementy wizu-
alne mają swoje numery, które odsyłają do 
rejestru na końcu albumu, gdzie można odna-
leźć imiona i nazwiska osób, daty narodzin 
i śmierci, rodzaj pokrewieństwa. Publikacja 
odkrywa materiał wizualny, który mógłby być 
następnie analizowany przez historyków czy 
socjologów. 

An old box with archive photographs from many 
decades without any descriptions is not only 
a precious family keepsake – it can also become 
a research object for designers. The author has 
designed a publication where pictures and their 
fragments, apart from carrying historical and 
sentimental value, serve as a resource for purely 
visual perception. The subsequent photos form 
a narrative: they tell stories, which fill in the gaps 
in descriptions of people and places. The publi-
cation has a shape of an atlas and can be used to 
store family data. Particular visual components 
have their own numbers which refer to the regis-
ter at the end of the album, where users can find 
names and surnames of the people presented 
in the book, their dates of birth and deaths, and 
family relationships. The publication presents 
visual materials which can be later analysed by 
historians or sociologists.

Album rodzinny jako atlas wizualny Family Photo Album as a Visual Atlas

uczelnia Wydział Komunikacji Wizualnej, 
Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie
promotor doc. Mgr. art. Marcel Benčík 

school Faculty of Visual Communication, 
Academy of Fine Arts in Bratislava  
supervisor doc. Mgr. art. Marcel Benčík 

Lucia Gandelová

lic   słowacja ba   slovakia
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Projekt służy upowszechnianiu wiedzy na 
temat typografii wśród dzieci i ich rodziców. 
Część teoretyczną uzupełniają zadania prak-
tyczne w duchu nauki poprzez zabawę. W roz-
działach książki autorka wyjaśnia, skąd biorą 
się litery, czym jest alfabet, do czego służą 
znaki diakrytyczne, po co projektanci wciąż 
tworzą kroje pism. Młodzi czytelnicy mogą 
się również dowiedzieć, czym różni się praca 
typografa od projektanta krojów pisma dzięki 
wywiadom z reprezentantami tych profe-
sji: Kubą Sowińskim i Maciejem Połczyńskim. 
W publikacji znajdziemy też przykłady fontów 
opatrzone ilustracjami z ich wykorzystaniem. 
Częścią pracy dyplomowej stał się także cykl 
grafik wykonany w technice serigrafii zain-
spirowany rysunkami dzieci. Powstały one 
w czasie warsztatów, podczas których mło-
dzi czytelnicy testowali wersję próbną pracy 
dyplomowej, w tym prototypy zdań. 

The objective of the project is to share knowl-
edge about typography among children and 
their parents. The theoretical part is com-
plemented with practical activities combin-
ing learning and playing. In particular chap-
ters, the author presents the origin of letters 
and the alphabet; she also explains what dia-
critics are for and why designers keep creat-
ing new typefaces. Young readers can find out 
the difference between typographers and type 
designers thanks to the interviews with two 
representatives of these professions: Kuba 
Sowiński and Maciej Połczyński. What is more, 
the publication contains examples of fonts 
with illustrations presenting their applications. 
Another part of the project is a series of screen-
printing graphics inspired by children’s draw-
ings. The drawings were created during work-
shops at which the young readers tested the 
prototype and the components of the project.

Co to typo? Książka dla dzieci o literach What is typo? Children's book about letters

uczelnia Wydział Projektowy, Akademia Sztuk 
Pięknych w Katowicach
promotor dr hab Justyna Szklarczyk-Lauer

school Faculty of Design, Academy of Fine Arts 
in Katowice  
supervisor dr hab Justyna Szklarczyk-Lauer

Maria Gumulak

mgr   polska ma   poland
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Praca jest poświęcona nowej identyfikacji 
Bratysławy, która wyłania się wraz z powsta-
waniem od połowy XX w. kolejnych bloków 
mieszkalnych, poddawanych z czasem ter-
momodernizacji. Autorka przyjrzała się dziel-
nicom miasta, by dowiedzieć się, czy proces 
ocieplania budynków tworzy jakiś logiczny 
system. Sporządziła dokumentację dzielnic 

– na tej bazie powstała księga wzorów, która 
miała być punktem wyjścia do stworzenia 
systemu orientacji służącego uporządkowa-
niu kolorowej betonowej dżungli. Kolejnym 
pomysłem było zaprojektowanie linii odzieży. 
Kolorystyka i kompozycja domów okazały się 
jednak przypadkowe, a opracowanie spójnego 
systemu zbyt skomplikowane. Ostatecznie 
autorka postawiła na abstrakcję i stworzyła 
serię kolaży z charakterystycznymi dla każ-
dej dzielnicy wzorami. Powstało coś w rodzaju 
wirtualnej rzeczywistości, gdzie wszystko jest 

„po termomodernizacji” i daje pretekst do roz-
mowy na temat estetyki miast.

The title is a play on words: betón means “con-
crete” in Slovak. The project presents the new 
identity of Bratislava, which has been formed 
over the decades since mid-20th century, 
alongside the construction of new blocks of 
flats and their thermal renovation. The designer 
took a closer look at the individual districts to 
find out if the process of building insulation 
formed a logical system. She drew up docu-
mentation for the districts and created a pat-
tern book based on them. This constituted 
a starting point for developing a wayfinding sys-
tem to organise the colourful concrete jungle. 
Her next idea was to design a line of clothing 
on that basis. All in all, the colours and arrange-
ment of the buildings turned out to be random 
and the development of a coherent system 
was too complicated. Eventually, the author 
decided to design a series of abstract collages 
presenting patterns which are characteristic 
for a given area. As a result, she created a form 
of virtual reality where everything is “thermally 
modernised” and serves as a pretext for further 
discussion on the city aesthetics. 

United Colors of Beton United Colors of Beton

uczelnia Wydział Komunikacji Wizualnej, 
Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie
promotor doc. Palo Bálik

school Faculty of Visual Communication, 
Academy of Fine Arts in Bratislava  
supervisor doc. Palo Bálik

Sára Hammadová

lic   słowacja ba   slovakia
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Istotą projektu jest próba odnalezienia nowej 
formy wizualnej dla debiutanckiej powieści 
Milorada Pavicia Słownik chazarski: Powieść-
leksykon w stu tysiącach słów z 1984 r. 
Powieść wiedzie czytelnika przez świat trzech 
religii – chrześcijaństwa, islamu i judaizmu – 
oraz podawanych przez nie wersji powstania 
i upadku Królestwa Chazarów. Nowa forma 
wizualna została zainspirowana symbolami, 
metaforami i opowieściami ludowymi, którymi 
autor powieści posłużył się do rekonstrukcji 
i kreacji chazarskiego świata. Czytelnik przyj-
muje aktywną rolę, podobną do tej, jaką pełni 
podczas lektury eksperymentalnego tekstu 
powieści. Autor dyplomu modyfikuje i ulep-
sza świat znany ze słownika, łącząc, podob-
nie jak Milorad Pavić, fikcję z rzeczywisto-
ścią. Dlatego też projekt został poszerzony 
o nowy rozdział, w którym znajdują się zdję-
cia dokumentujące chazarskie ślady na teryto-
rium Serbii. 

The goal of this project is to find a new visual 
form for Milorad Pavić’s first novel: Dictionary 
of the Khazars: A Lexicon Novel from 1984. The 
book takes the reader to the world of three reli-
gions – Christianity, Islam, and Judaism – and 
presents their versions of the rise and fall of 
the Khazar Kingdom. The new visual form is 
inspired by symbols, metaphors, and folk tales 
used by the author to reconstruct and recreate 
the Khazar world. The reader takes an active 
role in the project, just like in the act of reading 
the experimental Serbian novel. The designer 
has modified and improved the world of the 
book, combining fiction with reality similarly 
to Milorad Pavić. This is why the project has 
an additional chapter including pictures which 
document the traces of the Khazars in the terri-
tory of Serbia.

Słownik Chazarów Dictionary of the Khazars

uczelnia Wydział Projektowania Graficznego, 
Akademia Sztuk Pięknych, Architektury 
i Projektowania w Pradze
promotor MgA. Ph.D. Tereza Říčanová

school Faculty of Graphic Design, Academy 
of Arts, Architecture and Design in Prague
supervisor MgA. Ph.D. Tereza Říčanová

Darjan Hardi  

mgr   czechy ma   czechia
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Siedem dekad temu w węgierskiej stolicy 
zrealizowano projekt „Wielki Budapeszt”, 
w ramach którego przyłączono do istniejącego 
ośrodka miejskiego okoliczne osady, zarówno 
miasta, jak i wsie. Ideą tego projektu było stwo-
rzenie identyfikacji miasta, w której każda prze-
strzeń współcześnie tworząca Budapeszt jest 
reprezentowana przez wizualne motywy. Choć 
zaproponowane wzory odzwierciedlają cha-
rakterystykę konkretnych rejonów, to zostały 
stworzone na nowo, w sposób mocno abstrak-
cyjny. Każdy motyw składa się z dziewięciu pik-
togramów uwzględniających historię, przemysł, 
transport publiczny, architekturę, mieszkań-
ców, sport, herb, lokalną cechę, a nawet poło-
żenie geograficzne. Wszystkie wspólnie tworzą 
większą całość wyrażającą oblicze współcze-
snego Budapesztu. W ramach dyplomu powstał 
160-stronicowy brand book, gdzie szczegółowo 
opisano projekt i jego zastosowanie.

The Greater Budapest project implemented in 
the capital of Hungary 70 years ago was meant 
to expand the area of the city by merging it with 
the suburban settlements, villages, and towns. 
In the new visual identity created for the city, 
every district which forms today’s Budapest 
is represented by a special visual motif. The 
images reflect the characteristics of a given 
area but they have been designed from scratch, 
in very abstract shapes. Every motif is based 
on nine pictograms which refer to the region’s 
history, industry, public transport, architecture, 
inhabitants, sports, emblems, specific local 
features, and geographical location. Together, 
they express the nature of modern Budapest. 
The project and its applications are presented 
in detail in a 160-page long brand book.

 

MINT/a Budapest – Motifications! MINT/a Budapest – Motifications!
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Przewodnik po Berlinie, czyli mieście, z którym 
autorkę projektu łączy silna więź emocjonalna, 
w dużym stopniu jest interpretacją surowo-
ści miejskiego krajobrazu, kreatywnej tożsa-
mości i wreszcie nietypowej urody niemiec-
kiej stolicy i drzemiącego w niej potencjału. 
Berlin Insider korzysta z treści blogów prowa-
dzonych przez dwie autorki – Justynę Burzynski 
(berlinsko.com) i Katy Peichert (berlinering.
com). Przewodnik jest bardzo subiektywny, 
naznaczony unikalnym spojrzeniem twórców, 
z mocno selektywną, często wykreowaną i zmi-
tologizowaną wiedzą. Autorka projektu, spo-
glądając na miasto z perspektywy jednostki, 
stara się zaprezentować pewną wspólnotę 
wyobrażeń i wciąga czytelnika w emocjonalne 
doświadczanie przestrzeni Berlina i jego opo-
wieści. By osiągnąć zamierzony efekt, zapro-
ponowała czystą i neutralną formę, z wieloma 
wizualnymi sugestiami i tropami. 

 

The Unconventional Berlin Guide is the author’s 
interpretation of the austerity of the urban 
space as well as the creative identity and atyp-
ical beauty of the capital of Germany. The 
author is emotionally attached to the city and 
highlights its great potential. Berlin Insider 
uses the content created by two bloggers: 
Justyna Burzynski (berlinsko.com) and Katy 
Peichert (berlinering.com). The guidebook is 
very subjective, marked with the perspective of 
its creators and their selective, creative, mythi-
cising knowledge. The designer looks at Berlin 
from an individual point of view but tries to pre-
sent a certain community of imagination and 
thus absorbs the reader into the emotional 
way of experiencing the city and its stories. To 
achieve this goal, she uses clear, neutral forms 
with a number of visual hints and suggestions.

  

Berlin Insider – Niekonwencjonalny 
przewodnik po Berlinie

Berlin Insider – Unconventional Berlin Guide
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Facescan to platforma internetowa inspirowana 
pojawianiem się coraz większej liczby firm 
opracowujących technologię rozpoznawania 
twarzy. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy 
i uświadomienie negatywnych aspektów wyko-
rzystania tej technologii. Odbiorcy mogą bez-
pośrednio doświadczyć, w jaki sposób urządze-
nia identyfikują ich twarze, ale i jakie czynniki 
mogą okazać się problematyczne. Na bazie pro-
stych rozwiązań graficznych – ilustrujących 
emocje i nastroje – pokazana zostaje różnica 
między widzeniem oka ludzkiego a technolo-
gią. To pierwsze potrafi dostrzec twarze w gra-
ficznych symbolach, podczas gdy programy do 
automatycznego rozpoznawania nie są w sta-
nie ich zidentyfikować. Docelowi odbiorcy plat-
formy to przede wszystkim osoby w wieku 
powyżej 12 lat – młodsi nie mają dostępu do 
bazy tekstowej, ale mogą skorzystać z dosto-
sowanych do wieku zabawnych i pouczających 
treści związanych z percepcją twarzy.

Facescan is an online platform which responds 
to the growing number of companies devel-
oping face recognition technologies. The goal 
of the project is to raise awareness concern-
ing the negative aspects of such technolo-
gies. Users have a chance to see directly how 
face recognition systems identify their faces 
and what factors may be problematic. Based 
on simple graphic solutions illustrating emo-
tions and moods, Facescan emphasises the 
difference between the human eye percep-
tion and technology. Human eye can see faces 
in graphic symbols, whereas face recognition 
systems are unable to do so. The target audi-
ence of the platform includes anyone over 12. 
Younger ones do not get access to the textual 
database but they can use funny educational 
content adapted to their age, also related to the 
subject of face perception.

Facescan Facescan

uczelnia Wydział Projektowania Graficznego, 
Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Moholy-Nagy 
w Budapeszcie
promotor prof. Balázs Vargha

school Faculty of Graphic Design, Moholy-Nagy 
University of Art and Design, Budapest  
supervisor prof. Balázs Vargha

Mónika Kovács

mgr   węgry ma   hungary

graduation projects 202028

2d



W latach 90. XX w. nastąpił wśród projek-
tantów i artystów radykalny zwrot ku współ-
pracy. Wielu z nich zdecydowało się w tym 
czasie na działanie w zespołach i stosowa-
nie metod partycypacyjnych. Autorkę projektu 
zainteresowała ówczesna sztuka współpracy 
i formy, jakie przyjmowała w środowiskach 
czeskich i słowackich twórców. Publikacja 
zawiera wywiady z wybraną dwudziestką gra-
fików, fotografów, kuratorów, wykładowców 
i wydawców. Reprezentują oni różne pokole-
nia i odmienne punkty widzenia, łączą ich za 
to doświadczenia współpracy, w rozmaitych 
konfiguracjach projektowych i artystycznych. 
W publikacji padają pytania o źródła inspira-
cji, „produkowanie” książek, wizje i procesy 
twórcze, a przede wszystkim o sferę wspól-
noty w działaniach. Książka powstała z myślą 
o młodych projektantach, a także studentach 
kierunków projektowych i fotograficznych. 

In the 1990s, designers and artists focused on 
cooperation. Many of them decided to work 
in teams and use participatory methods. The 
author of this project is interested in their art of 
cooperation and in the forms it took within the 
circles of Czech and Slovak creators. The publi-
cation features interview with twenty selected 
graphic designers, photographers, art cura-
tors, lecturers, and publishers. They repre-
sent various generations and points of view but 
what they have in common is the experience of 
cooperation in a number of art and design con-
figurations. In the book, the author asks them 
about their inspirations, book “production”, 
artistic visions and processes, and – above all – 
the sense of community in their actions. The 
book is addressed to young designers as well 
as students of design and photography.

Rozmowy kooperacyjne Cooperation talks
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Projekt jest próbą połączenia dwóch odręb-
nych światów – osób głuchych oraz słyszą-
cych. Powstał z myślą o niesłyszących małych 
dzieciach oraz ich słyszących rodzicach 
i zapełnia lukę na rynku wydawniczym. Gry 
i książeczki zachęcają do wspólnej nauki pol-
skiego języka migowego dzięki elementom 
zabawy. Podczas gry czy oglądania książeczek 
rodzice migają znak odpowiadający konkret-
nej ilustracji, a następnie dziecko powtarza 
gest, by utrwalić słownictwo. W ten sposób 
rodzice i dzieci podejmują trud pokonywania 
i niwelowania barier komunikacyjnych, które 
wpływają negatywne na ich relacje. Tworząc 
ten projekt, autorki współpracowały z surdo-
pedagogami, logopedami, osobami głuchymi, 
rodzicami i dziećmi oraz przedstawicielami 
Polskiego Związku Głuchych. Serię tworzą 
książeczki, puzzle, gra memo oraz plansze. 

In the project, the designers connect two dif-
ferent communities: the people who cannot 
hear and those who can. The project aimed at 
children with hearing loss and their hearing 
parents fills in the gap in the publishing mar-
ket in Poland. The games and books encour-
age users to learn the Polish Sign Language 
together thanks to their playful character. While 
playing or looking at the books, parent use 
signs responding to given illustrations and chil-
dren repeat them to learn the vocabulary. This 
way, both parents and children try to overcome 
and eliminate communication barriers which 
affect their relationship. The authors of the pro-
ject have cooperated with teachers of the hear-
ing impaired, speech therapists, people with 
hearing loss, parents, children, and representa-
tives of the Polish Association of the Deaf. The 
series comprises books, jigsaws, a memory 
game, and special boards.

Zamigaj mi! – seria gier i książeczek do 
nauki polskiego języka migowego dla 
dzieci i rodziców

Zamigaj mi! – a series of games and books 
for learning Polish Sign Language for 
children and parents
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Kluczową rolę w projekcie odgrywa czas. 
Publikacja trwa do momentu, gdy jej czytelnik 
przedrze się przez wszystkie zdjęcia, stając się 
tym samym aktywnym uczestnikiem projektu. 
Każdą z fotografii można zdrapać, by odsło-
nić obraz o odmiennej treści. Zdrapka, która 
kojarzy się z nagrodą czy niespodzianką, ma 
tutaj na celu wywołanie zupełnie innych emo-
cji. Publikacja powstała zresztą jako refleksja 
nad kulturą nadmiaru i niszczycielską działal-
nością człowieka. Pierwszą warstwę nadruku 
tworzą archiwalne zdjęcia analogowe oraz 
dokumenty. Podczas ich zdrapywania stop-
niowo ujawniają się zdjęcia o znaczeniu prze-
wrotnym, prezentujące zebrane przez autorkę 
śmieci. Możliwość zestawienia poszczegól-
nych obrazów oraz ich usunięcia potęguje 
efekt nieuchronnej przemijalności, poczucia, 
że wszystko jest tymczasowe.

The key protagonist of the project is time. 
The publication ends when the reader breaks 
through all the pictures, at the same time 
becoming an active participant in the project. 
Each photo can be scratched off to reveal a dif-
ferent image. Scratch cards are usually associ-
ated with lotteries and prizes, but they are sup-
posed to evoke totally different emotions here. 
Moreover, the publication functions as a reflec-
tion on the culture of excess and the destruc-
tive activity of humans. The first layer of the 
print is composed of archive analogue photos 
and documents. When scratched off, they show 
surprising images of rubbish collected by the 
author. By combining and removing particu-
lar images, the user experiences the inevitable 
sense of transience, the feeling that everything 
is temporary.

Publikacja tymczasowa Temporary publication
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Od kuchni to przewodnik kulinarno-kulturalny 
po Japonii, który jest odpowiedzią autorki 
na brak wydawnictw o podobnej tematyce. 
Wszystkie elementy tworzące spójną całość, 
a więc projekt publikacji, reportaż fotogra-
ficzny oraz teksty, są autorskim dziełem pro-
jektantki. Momentem inicjującym dla opo-
wieści oraz kluczem do całego przewodnika, 
który ma przekonywać do świadomego podró-
żowania, jest kuchnia japońska. Autorka na 
potrzeby publikacji nie tylko przeprowadziła 
prace badawcze, ale również stworzyła archi-
tekturę informacji. Layout pozwala na przy-
swajanie dużej ilości treści, a wprowadzenie 
piktogramów i działów tematycznych ułatwia 
czytanie selektywne publikacji. Dzięki pyta-
niom „co?” i „gdzie?” czytelnik bez problemu 
odnajdzie interesujące go tematy, a za sprawą 
alonży (rozkładanych wkładek) i kadrowaniu 
fotografii zwróci uwagę na wybrany detal. 

This cultural and culinary guide to Japan is the 
author’s response to the lack of similar publi-
cations on the market. All the elements of the 
book form a coherent whole: the layout, the 
photos, and the texts have been all created 
by the designer. Japanese cuisine is the start-
ing point for the story and the key to the guide, 
whose goal is to encourage users to conscious 
travel. Apart from conducting research for the 
purposes of the publication, the author has 
also designed the information architecture for 
the book. Its layout makes it possible to absorb 
large amounts of content and the use of icons 
and thematic divisions makes selective read-
ing easier. The questions “What?” and “Where” 
guide readers to the subjects of their choice. 
Thanks to the extended fold-out pages and 
the specially framed images, particular details 
attract the user’s attention.

Od kuchni. Przewodnik kulturalny Japan. A cultural and culinary guide
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HELP jest instruktażową aplikacją, która pod-
powiada, jak udzielić pierwszej pomocy w sytu-
acji, gdy na miejscu zdarzenia nie mamy bez-
pośredniego kontaktu z lekarzem, a kluczową 
rolę odgrywa szybkość reakcji. Aplikacja jest 
przejrzysta, nie wymaga od użytkownika dodat-
kowej wiedzy. Została wyposażona w udogod-
nienia, takie jak dyktowanie głosowe i usługi 
lokalizacyjne. Aby maksymalnie ułatwić dostęp 
do aplikacji, zarówno nawigację, jak i przycisk 
telefonu alarmowego oraz komendy głosowe 
ulokowano w dolnej części ekranu. Elementy 
interfejsu zostały maksymalnie powiększone, 
a interakcję z aplikacją ograniczono do mini-
mum. Proces udzielania pomocy jest rozło-
żony na etapy, ułożone chronologicznie i łatwe 
do zrozumienia. Polecenia instruktażowe są 
pozbawione terminów specjalistycznych, a ich 
ton sugeruje spokój i zdecydowanie, by nie 
zwiększać stresu. Aplikacja umożliwia również 
pomoc zwierzętom. 

HELP is a tutorial application which shows 
how to administer first aid when there is no 
direct contact with a doctor at the scene of 
the accident and when it is necessary to react 
quickly. The app is clear and does not require 
any knowledge on the part of the user. Its func-
tionalities include voice dictation and location 
tracking. To make the app even more acces-
sible, the navigation and the emergency num-
ber button have been placed at the bottom of 
the screen. Particular components of the inter-
face have been enlarged to maximum, while 
the necessary interaction with the app has 
been reduced to the minimum. The process of 
giving first aid is divided into individual stages, 
arranged in a chronological order and easy to 
grasp. The instructions do not use specialised 
terminology and they are expressed in a calm 
yet firm way in order not to increase the feel-
ing of stress. Last but not least, the app can be 
used to help animals too.

HELP – Aplikacja mobilna służąca udzielaniu 
pierwszej pomocy

Help – A mobile app for first aid
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Autorka projektu postanowiła wypełnić lukę na 
słowackim rynku wydawniczym. Forma publi-
kacji ma w pełni odzwierciedlać treść. Stało 
się to możliwe dzięki zastosowaniu risografii 

– technologii, w której wydruk staje się niepo-
wtarzalny i niedoskonały, co podkreślają także 
layout i ręczne szycie zina. Znaczącą rolę w pro-
jekcie odgrywa humor, który sprawia, że łatwiej 
jest opowiadać o niedoskonałościach ludz-
kiego ciała i ich nieistotności. Autorka w ten 
sposób stara się wspierać ludzi w ich wyjątko-
wości i pomagać im zyskiwać zdrową pewność 
siebie. Jak dotąd powstały trzy numery zina, 
każdy z nich otrzymał odrębne rozwiązania 
wizualne z własnym schematem kolorów, połą-
czonych wspólnym pomarańczowym tłem. 

The author of this body positive zine decided 
to fill in the gap on the Slovak publishing mar-
ket. The form of the publication is meant to 
fully reflect its content. This is possible thanks 
to the use of the risograph printing technique, 
which makes every print unique and imper-
fect. The effect is emphasised by the zine’s 
layout and hand-sewn binding. The project is 
based on humour, which makes it easier to talk 
about the deficiencies of the human body and 
how insignificant they are. This is the author’s 
way to support people in their uniqueness and 
to help them build healthy self-esteem. She 
has published three issues of the magazine so 
far: each of them features different visual solu-
tions and colour palettes, linked with the same 
orange background.

Podwójny uśmiech – zin ciałopozytywny Double smile – body positive zine
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Słownik w przystępny sposób przybliża 
fachową terminologię osobom, które jak 
dotąd z żeglarstwem miały niewiele wspól-
nego. Przyjęta przez autorkę formuła dużej 
czytelności tekstów i informacji wizualnych 
ma zachęcać do uczynienia pierwszego kroku 
w stronę aktywności na wodzie. Słownik 
zawiera 104 zilustrowane terminy z autorskimi 
opisami, a także teksty o kulturze żeglarskiej. 
Nie pełni jednak roli podręcznika przygoto-
wującego do zdobycia patentu żeglarskiego 
i nie jest przeładowany wiedzą. Ma za zada-
nie zwiększyć bezpieczeństwo osób pod-
czas żeglugi poprzez ułatwianie zrozumienia 
komend wydawanych na wodzie. Podręcznik 
Majtka to w głównej mierze propozycja dla 
tych, którzy chcieliby żeglować turystycznie, 
bezpiecznie i świadomie, jednak bez koniecz-
ności poświęcania czasu na w pełni profesjo-
nalne przygotowania.

The handbook is an accessible way of teaching 
sailing terminology to people who do not know 
much about the subject. Thanks to the legi-
ble content and visual data, the author encour-
ages readers to take their first steps towards 
water activities. The dictionary contains 104 
illustrated entries explained by the author as 
well as other texts about the culture of sailing. 
However, it is not overloaded with information 
and it does not function as a textbook prepar-
ing for obtaining a sailing licence. Its goal is to 
increase the safety of people on board by help-
ing them understand the commands. The hand-
book is addressed to tourists who want to sail 
safely and consciously but do not have much 
time for professional preparation.

Podręcznik Majtka, czyli ilustrowany 
słownik terminologii żeglarskiej

Cabin Boy's Handbook: an illustrated 
dictionary of sailing terminology
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Główną ideą projektu Totemy jest integra-
cja międzypokoleniowa, która angażuje do 
wspólnej aktywności dzieci oraz seniorów. 
Składa się z zachęcających do konstrukcyj-
nych poszukiwań drewnianych form oraz uni-
wersalnej gry dla seniorów, które stymulują 
umysł. Siłą projektu jest możliwość wyko-
rzystywania każdego z elementów – kulek, 
plansz czy kloców – do zabawy międzypoko-
leniowej. Punktem kulminacyjnym każdej roz-
grywki jest chwila, gdy z wszystkich części 
powstaje tytułowy totem. Gra jest wielostop-
niowa, a jej uczestnicy mogą ze sobą współ-
działać albo rywalizować. W czasie zabawy 
senior może obudzić w sobie wewnętrzne 
dziecko i stać się częścią świata dziecięcej 
wyobraźni, z kolei młody uczestnik ma szansę 
skorzystać z wiedzy dorosłego i nawiązać rela-
cje z dziadkami. 

The main idea behind the Totems project is 
cross-generational integration: connecting 
children with elderly people. The project com-
prises wooden forms, inviting users to exper-
iment with them, and a universal game for 
older people, which stimulates their brains. 
The power of the project lies is the possibility 
of using all the elements – balls, boards, and 
blocks – in cross-generational activities. The 
climax of the game is the moment when all the 
components form a totem. The game has sev-
eral levels and the players can either cooper-
ate or compete. While playing, an elderly per-
son can find his or her inner child and return 
to the world of children’s imagination. On the 
other hand, the young players get a chance to 
learn from adults and build bonds with their 
grandparents.

Totemy – gra dla wielu pokoleń Totems – cross-generational game
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Znoszone obuwie bardzo rzadko może 
liczyć na drugie życie i z tego powodu jest 
ogromnym obciążeniem dla środowiska. 
Odpowiedzią jest projekt ekologicznych cho-
lewek, który przedłuża życie podeszwy z dru-
giego obiegu. Autorka podzieliła buty z oferty 
popularnego wśród Polaków producenta na 
trzy kategorie. Do każdego rodzaju podeszwy 
typu obcas, nietypowa oraz sportowa zapro-
jektowała cholewki wykonane z niewyma-
gających dużej ilości wody konopi siewnych. 
Wszystkie są barwione przy użyciu natural-
nych barwników i mocowane za pomocą szy-
cia, by nie korzystać ze sztucznych klejów. 
Zużyta cholewka jest biodegradowalna, nato-
miast podeszwę można po raz kolejny wyko-
rzystać przy tworzeniu kolejnej pary obuwia. 

Worn-out shoes rarely become upcycled, 
which makes them a huge burden on the envi-
ronment. This problem has been addressed 
by the designer of these environmentally-
friendly shoe uppers, which prolong the lifecy-
cle of second-hand soles. The author divided 
shoes offered by a footwear manufacturer pop-
ular among Polish buyers into three categories. 
Then, she designed uppers for each category 
of shoes: heels, untypical, and sports. They 
are made of the cannabis sativa plant, which 
does not require a lot of water. All the uppers 
are dyed using natural dyes and sewn to elimi-
nate the use of artificial glues. The uppers are 
biodegradable and the soles can be re-used in 
another pair of shoes.

Takie buty – projekt ekologicznej cholewki Takie buty – environmentally-friendly 
shoe uppers
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Motywy i wzory ludowe wciąż pozostają waż-
nym nośnikiem informacji. Taką rolę współ-
cześnie pełni ubiór, choć bywa modyfikowany 
poprzez nowoczesne technologie produkcji, 
użyty materiał czy aktualne trendy. Autor pra-
gnie włączyć się w misję ocalania od zapo-
mnienia cennego dziedzictwa i zaintereso-
wać nim młodsze pokolenia. Marka Rokoya jest 
generatorem strojów i nawiązuje do jednego 
z elementów tradycyjnego ubioru, znanego od 
kilkuset lat. Rokoya to bowiem nazwa spód-
nicy noszonej na co dzień i od święta przez 
seklerskie kobiety, mieszkanki Siedmiogrodu. 
Generator daje szansę na stworzenie sper-
sonalizowanego zestawu, który podobnie jak 
przed wiekami jest sposobem na podkreślenie 
własnej indywidualności. Wzory na tekstyliach 
powstają w technice sublimacji, a za przygoto-
wanie odzieży odpowiadają lokalni tkacze.

Folk motifs and patterns are still important 
information carriers. Clothing plays the same 
role nowadays, although it is often modified 
by modern production technologies, materials, 
or trends. The designer decided to pursue the 
mission of saving the precious heritage from 
oblivion and to make it interesting to younger 
generations. The Rokoya brand is an attire gen-
erator referring to one of the elements of hun-
dred-year-old traditional attire. Rokoya is a skirt 
which used to be worn by the Székely women – 
the inhabitants of Transylvania. The genera-
tor makes it possible to create a personalised 
outfit which accentuates the wearer’s individ-
ual character, just like in the past. The patterns 
on the clothes are made using the sublima-
tion printing technique and the clothes are pre-
pared by local weavers

ROKOYA – Współczesny generator 
strojów

ROKOYA – The contemporary attire 
generator
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Pomysł, który umożliwia dzielenie się 
surowcami niewykorzystanymi w lokal-
nej produkcji przemysłowej i rzemieślniczej. 
Gospodarowanie poprzemysłowymi odpa-
dami staje się możliwe dzięki platformie łączą-
cej posiadacza surowców z potencjalnym 
odbiorcą. Projekt ma zwrócić uwagę nie tylko 
na maksymalne wykorzystanie materiałów 
naturalnych bez względu na ich kształt czy 
wielkość, lecz także na wartość pracy ludz-
kich rąk i współdziałania wytwórców, rze-
mieślników, projektantów. Pierwsze realiza-
cje promujące Projekt Dzielnica to rakietka do 
gry w tenisa, wielorazowe płatki kosmetyczne, 
czapka, kredki, piłki do żonglowania, identyfi-
katory i etui na karty. Wszystkie zostały zapro-
jektowane ze świadomością konieczności ich 
późniejszej utylizacji bądź recyklingu. Częścią 
projektu są warsztaty pod nazwą Dzielnica 
Umiejętności, które uczą pracy z dostępnymi 
na platformie materiałami. 

Projekt Dzielnica – The District Concept – is an 
idea of sharing unused resources from local 
industrial and craft production. The manage-
ment of post-industrial waste is made possi-
ble thanks to a platform which connects people 
owning reusable materials with potential recip-
ients. The project emphasises the need for 
the maximum use of natural resources regard-
less of their shape or size as well as the value 
of the work of human hands and the cooper-
ation of producers, craftspeople, and design-
ers. The first objects promoting the project are: 
table tennis racquets, reusable cotton pads, 
caps, crayons, juggling balls, badges, and card 
cases. All are designed with the possibility of 
recycling in mind. Another part of the project is 
a series of skills workshops aimed at teaching 
participants how to use the materials available 
on the platform.

Projekt DzielnicaProjekt Dzielnica
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Odgrywanie ról i tworzenie historii pomaga 
małym dzieciom zrozumieć świat, a zara-
zem wpływa korzystnie na rozwój abstrak-
cyjnego myślenia. Tę wiedzę wykorzystano 
w projekcie alternatywnego domku dla lalek, 
w którym dzieci kreują własne opowieści. 
Konstrukcyjnie BObO jest niewielkim meblem, 
dającym przestrzeń do zabaw narracyjnych, 
wspomaga również rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych. Zarówno meble, jak i lalki ze 
względu na swój odrealniony wygląd nie ogra-
niczają użytkowników w kreowaniu opowieści. 
W czasie zabawy stymulują one myślenie sym-
boliczne i w ten sposób pomagają w zrozu-
mieniu pojęć takich jak wolność czy empatia. 
BObO może być używane jako narzędzie tera-
peutyczne, które wspiera rozwój mowy oraz 
pomaga w wychodzeniu z traum. 

Roleplaying and storytelling activities help 
small children understand the world and have 
a positive impact on their ability of abstract 
thinking. This is the main idea behind the pro-
ject of an alternative dollhouse, where kids can 
create their own stories. The project is a small 
piece of furniture which gives room for narra-
tive games and supports the development of 
communication skills. Both the dollhouse and 
the dolls, with their dreamlike looks, favour the 
creation of new stories. They stimulate sym-
bolic perception of the world and this way help 
children understand abstract notions such as 
freedom or empathy. BObO can be used as 
a therapy tool which fosters the development 
of speech and helps overcome traumas.

BObO BObO
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Luna to przenośna lampa wspomagająca pro-
ces wydzielania melatoniny, czyli hormonu snu. 
Została stworzona przede wszystkim z myślą 
o ułatwieniu rodzicom małych dzieci nocnego 
karmienia. Lampa nie emituje niebieskich i zie-
lonych komponentów świetlnych, które mogą 
zaburzać sen. Po jej włączeniu przestrzeń 
rozświetla się na pomarańczowo – ta barwa 
wpływa korzystnie na sen zarówno dziecka, 
jak i rodziców. Lampa jest prosta w obsłudze 

– by ją uruchomić, wystarczy dotknąć powłoki. 
Łatwo spoczywa w dłoni. Po odłożeniu jej na 
podkładkę stopniowo zanika intensywność 
światła. Luna może też odgrywać ważną rolę 
w procesie uczenia się samodzielnego zasypia-
nia przez starsze dzieci. 

Luna is a portable lamp which supports the 
process of the production of melatonin – 
the sleep-inducing hormone. It is primarily 
addressed to parents who need to feed their 
babies at night. The lamp does not emit the 
blue and green light components which can 
affect sleeping. When turned on, it makes the 
room look orange: this colour has a positive 
influence on children’s and adults’ sleep quality. 
The lamp is easy to use: to turn it on, you simply 
need to touch its cover. It lies well in the hand 
too. When you put it away on a pad, the light 
intensity fades gradually. Luna can also play an 
important role in the process of learning to fall 
asleep on their own by older children.

luna LUNA
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Plecak w czasie górskich biegów długodystan-
sowych pełni ściśle określone funkcje, przede 
wszystkim jednak jest magazynem dla płynów 
oraz źródeł energii, które zasilają organizm bie-
gacza. Sportowcy muszą też być przygotowani 
na zmienne warunki atmosferyczne, pokony-
wanie tras w nocy bądź konieczność skorzysta-
nia z podręcznej apteczki. Plecak pełni więc 
rolę przechowalni wszystkiego, co niezbędne 
podczas wypraw biegowych. Projekt spełnia 
te parametry, a ponadto zapewnia użytkowni-
kowi pełny komfort poruszania się. Konstrukcja 
oparta o ramę elastyczną z włókna szklanego 
sprawia, że biegacz nie przeciąża zbędnie orga-
nizmu, a geometria plecaka pozwala na swo-
bodną rotację kręgosłupa. Zawodnik w cza-
sie biegu może liczyć na szeroki zakres ruchu 
i dobrą wymianę ciepła. 

For long-distance runners, a backpack must 
meet strict requirements: first of all, it must 
function as storage space for drinks and 
sources of energy to support the runner. What 
is more, athletes need to be ready for change-
able weather conditions, night running, or the 
need to use a first-aid kit. This backpack can 
fulfil all these roles: it can contain anything that 
is necessary during running. Apart from meet-
ing these requirements, the backpack ensures 
full comfort of movement. Its structure is based 
on a flexible frame made of fibreglass – thanks 
to that, the runner does not overburden his 
or her body, and the shape of the backpack 
makes it possible to rotate the spine freely. It 
guarantees a wide range of motion and good 
heat transfer.

Plecak do biegów długodystansowych Backpack for long-distance running
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Projekt łodzi Vokoun umożliwia przemieszcza-
nie się pomiędzy dwoma brzegami Wełtawy 
w miejscach oddalonych od mostów czy 
innych form przeprawy. W intencji autora 
prom ma zapewnić połączenia wodne dla nie-
wielkiej liczby osób w przestrzeniach o niedu-
żym, choć w pełni uzasadnionym natężeniu 
ruchu. Stworzona przez promy sieć połączeń 
stałaby się częścią Praskiego Zintegrowanego 
Systemu Transportowego. Wygląd promu 
nawiązuje do praskich pojazdów komunikacji 
miejskiej, zwłaszcza tramwajów. Jego długość 
wynosi 9 m, zanurzenie nie przekracza 50 cm, 
napędza go silnik o mocy 22 kW. Vokoun jest 
bezpieczny, wygodny i prosty w konserwacji.

Vokoun is a ferry boat designed for Prague to 
make the communication between the two 
banks of the Vltava river easier, especially in 
places which are far away from bridges or 
other transportation forms. The designer’s goal 
was to ensure water crossing for small num-
bers of people in areas with low traffic that 
need new connections. The new ferry network 
could become a part of the Prague Integrated 
Transport system. The design of the boat 
alludes visually to other public transport vehi-
cles from Prague, especially the tramways. The 
boat is 9 metres long, the draught does not 
exceed 50 centimetres, and it has a built-in 
motor with an output of 22 kW. Vokoun is safe, 
comfortable, and easy to maintain.

Vokoun – Prom dla Pragi Vokoun – Ferry boat for Prague
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Projekt urn sięga po mitologiczne inspiracje 
oraz technikę wypału obwara stosowaną przez 
dwunastowiecznych Bałtów. Autorka stwo-
rzyła dwa rodzaje urn – z przeznaczeniem na 
szczątki ludzkie oraz szczątki zwierzęce. Urny 
ludzkie są alternatywnym rozwiązaniem dla 
pomysłów dostępnych na rynku, najczęściej 
o kształcie wazy, z wszechobecną symboliką 
religijną. Naczynia Obwara są indywidualizo-
wane, we wgłębieniu na górnej powierzchni 
można pozostawić pamiątki po zmarłym. 
Urny na szczątki zwierzęce w żaden sposób 
nie kojarzą się z przedmiotami ceremonial-
nymi używanymi przez ludzi. Swoim kształtem 
odwołują się do zwierzęcego trwania po ich 
stracie. Prowokują również do dyskusji – ciała 
zwierząt po śmierci stają się odpadami i jako 
takie podlegają utylizacji. Dziś ich opieku-
nowie nie mogą liczyć na godne z nimi poże-
gnanie. Ceramiczne urny ludzkie i zwierzęce 
to dwa oddzielne rozwiązania, które nie two-
rzą zestawu. 

This project of ceramic urns has been inspired 
by mythology and the obvara firing technique 
used by the 12th century Balts. The author has 
created two kinds of urns: for human and ani-
mal remains. The urns for humans serve as 
an alternative solution to those available on 
the market, usually vase-shaped, full of reli-
gious symbols. The Obwara urns are person-
alised: there is a dent in the upper side, where 
some objects belonging to the deceased per-
son can be kept. The ceremonial urns for ani-
mals do not resemble the human ones at all. 
Their shape symbolises the animal’s continu-
ing existence after death. They also spark con-
troversy, alluding to the fact that dead animal 
bodies become waste that must be disposed 
of somehow. Today, however, pet owners can 
hope for a decent goodbye. The ceramic urns 
for humans and animals are separate concepts 
and they do not form a set.

Obwara – urny ceramiczne Obwara – ceramic urns
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Elmo to projekt elektrycznej wtryskarki, w któ-
rym ważną rolę odgrywa wygląd urządzenia, 
podkreślający szybkość i dynamikę formo-
wania obiektów. Choć Elmo spełnia parame-
try podobnych maszyn i wymogi ergonomii, 
wyróżnia się kolorystyką oraz układem osłon. 
Konstrukcja urządzenia kształtem nawią-
zuje do procesu formowania wtryskowego 
i pomaga użytkownikom zrozumieć jego istotę. 
Maszyna jest wyposażona w regulowany 
panel sterowania, a jej przestrzeń wewnętrzna 
zapewnia odbiór i składowanie uformowa-
nych elementów. Projekt uwzględnia podłą-
czanie urządzeń peryferyjnych, jest więc przy-
gotowany na pełną automatyzację procesu 
produkcyjnego. 

Elmo is an electric injection moulding machine, 
whose design emphasises the speed and 
dynamics of moulding. Although its param-
eters and ergonomics are in line with similar 
machines, it stands out due to its colours and 
the arrangement of covers. The structure of the 
machine reflects the process of injection mould-
ing and helps users understand its functioning. 
Elmo is equipped with a regulated control panel. 
Its interior makes it easy to collect and store 
the moulded objects. It can be connected with 
peripheral devices, which makes it suitable for 
the full automation of the production process.

ELMO – Maszyna do formowania 
wtryskowego 

ELMO – Injection molding machine
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Projekt podejmuje problematykę ergonomicz-
ności przedmiotów codziennego użytku. 
Powstała kolekcja obiektów, które minimalizują 
potrzebę użycia siły jak chociażby przy otwar-
ciu słoika czy też ułatwiają przeprowadzenie 
wymagających precyzji czynności jak zapina-
nie guzików. Autorka stara się również kamu-
flować ich przeznaczenie: przeprojektowuje 
istniejące przedmioty tak, by pełniły założone 
funkcje pomocy. Do ich stworzenia użyto cera-
miki oraz drewna bukowego. Zastosowanie 
tych popularnych materiałów pozwala obiek-
tom na wtopienie się w domowe otoczenie, 
a także zmienia doświadczenia użytkownika 
w kontakcie z drobnymi domowymi przedmio-
tami, które najczęściej są wykonane z plastiku, 
przywodzącego skojarzenia z akcesoriami 
medycznymi. Drewno i ceramika mają wzbu-
dzać pozytywne odczucia związane z korzysta-
niem z pomocy. 

The project is a response to the challenge 
of ensuring the ergonomics of using every-
day objects. It consists of a collection of items 
which minimise the need for using strength 
in daily activities, such as opening a jar, and 
make it easier to do things which require pre-
cision, such as buttoning a shirt. The designer 
has concealed their purpose: she has rede-
signed existing objects to make them fulfil spe-
cific functions. The popular materials used are 
ceramics and beechwood: thanks to this, the 
products look natural at home and they change 
the experience of the users, who usually have 
to touch small plastic household objects, 
resembling medical equipment. Wood and 
clay evoke positive feelings related to accept-
ing support.

W formie In shape
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Projekt skłania do refleksji nad przedmiotami 
codziennego użytku. Obiektem zainteresowań 
projektantki stał się dzbanek, jeden z najczę-
ściej spotykanych domowych przedmiotów. 
W projekcie The Shape autorka poszukuje 
dla niego nowych kształtów oraz sposobów 
posługiwania się nim. Formy jej obiektów są 
dalekie od kanonicznych rozwiązań, powstały 
z porcelany poprzez stopniowe budowanie 
kształtów i analizowanie relacji pomiędzy 
materiałami użytymi do ich produkcji. Gotowy 
dzbanek nie tylko ukazuje strukturę stopnio-
wego modelowania, ale także odsłania relację 
pomiędzy spontanicznym kształtem a precy-
zyjnym detalem. 

The project serves as an invitation to give more 
thought to daily-use objects. The designer has 
focused on a jug, one of the most frequently 
used household goods. She looks for new 
shapes and ways of using it. The forms of her 
objects are far from conventional solutions. 
They are made of porcelain, by gradually build-
ing up their shapes and analysing the relations 
between the materials used in their produc-
tion. Eventually, the jug reveals the structure 
of gradual modelling as well as the relation-
ship between spontaneous shapes and pre-
cise details.

The Shape The Shape 
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Wraz ze zmianą zachowań konsumentów 
i stale rosnącą liczbą zamówień ważnym pro-
blemem w cyklu dostaw stał się etap tzw. 
ostatniej mili. Projekt UNIQ odpowiada na to 
wyzwanie poprzez stworzenie lekkiego miej-
skiego pojazdu dostawczego o futurystycz-
nym i minimalistycznym wyglądzie. Kierowca 
zarządza przestrzenią ładunkową z wnę-
trza pojazdu, jest więc chroniony przed 
ruchem drogowym i warunkami atmosfe-
rycznymi. Miejsce przeznaczone na przesyłki 
jest podzielone na cztery moduły, w których 
towary są rozmieszczane przy wsparciu tech-
nologii automatycznego skanowania i śledze-
nia. Moduły te są wymienne i pozwalają na 
modyfikację systemu w zależności od charak-
teru towaru. Projekt zakłada, że to człowiek 
wciąż pełni kontrolę nad pojazdem. Autor pod-
kreśla także znaczenie bezpieczeństwa kie-
rowcy, komfortu obsługi i ergonomii pracy.  

As the consumer behaviour is changing and 
the number of online orders is growing, the 
so-called last mile transportation problem has 
become an important issue. The UNIQ pro-
ject is a response to this challenge: an urban 
light commercial vehicle, with a futuristic, min-
imalist look. The driver can manage the cargo 
space from the inside of the car, protected from 
the traffic and weather. The area for parcels is 
divided into four modules, where products are 
placed with the support of automated technol-
ogy of scanning and tracking. The modules are 
replaceable, so the system can be modified 
according to the type of goods. In the project, 
the driver controls the vehicle. As the author 
points out, the safety of the driver, the conven-
ience of use, and the ergonomics of operation 
are the crucial factors in his project.

uniQ UNIQ

uczelnia Instytut Maszyn i Wzornictwa 
Przemysłowego, Uniwersytet Techniczny 
w Brnie
promotor doc. Ladislav Křenek

school Institute of Machine and Industrial 
Design, Brno University of Technology  
supervisor doc. Ladislav Křenek

Tomáš Skřivánek

mgr   czechy ma   czechia3d
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Projekt marki itthon angażuje do współdzia-
łania rzemieślników i miejscowych produ-
centów z miasta Ada w Serbii. Sprawia, że 
produkty łączą w sobie lokalne wartości 
i know-how z narzędziami współczesnego 
wzornictwa. Projekt oprócz oferowania wspar-
cia ekonomicznego dla twórców wpływa na 
kreowanie więzi społecznych, choćby poprzez 
nawiązywanie kontaktów, niezbędnych w pro-
cesie wytwarzania. Marka itthon proponuje 
różnorodne obiekty o wysokiej jakości, naj-
częściej w krótkich seriach, często unikatowe, 
stworzone z lokalnych surowców. Są wśród 
nich siedziska, pudełka, talerze, wazony, 
świeczniki czy wałki do ciasta. Wszystkie 
powstają jako efekt spotkania projektanta 
z siłą lokalnych wartości. 

Itthon has been created in cooperation with 
local craftspeople and makers from the town 
of Ada in Serbia. In the project, local values 
and know-how are combined with the tools of 
modern design. Apart from offering financial 
support to the creators, the brand has a pos-
itive impact on the creation of social bonds, 
for instance, by establishing contact net-
works necessary to produce particular objects. 
The brand embraces a variety of high-qual-
ity objects, normally issued in limited editions, 
often very unique, made of local materials: 
seating units, boxes, plates, vases, candle hold-
ers, and rolling pins. All of them are outcomes 
of the designer’s meeting with the power of 
local values.

itthon  itthon  

uczelnia Wydział Wzornictwa, Uniwersytet Sztuki 
i Wzornictwa Moholy-Nagy w Budapeszcie
promotor Panni Pais

school Faculty of Design, Moholy-Nagy 
University of Art and Design in Budapest  
supervisor Panni Pais

Bálint Szalai

mgr   węgry ma   hungary3d
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Walky to siedzisko przeznaczone dla dzieci 
dotkniętych achondroplazją – chorobą gene-
tyczną, która powoduje spowolnienie procesu 
wzrostu kości i wywołuje skrzywienia w budo-
wie ciała. Projekt jest połączeniem funkcjo-
nalnego i ergonomicznego fotelika z klinem 
ortopedycznym, który nie pogłębia choroby 
i nie nadaje przedmiotowi piętna odmienno-
ści. Inspiracją stało się siodło, którego kształt 
wymaga wyprostowania, co wpływa w spo-
sób korzystny na prawidłową postawę ciała 
i wzmacnia mięśnie grzbietu, brzucha, obrę-
czy biodrowej, pośladków i tułowia. Siedzisko 
może być pomocne przy codziennej rehabili-
tacji, a także zapobiegać dalszemu rozwojowi 
choroby. Może być wykorzystywane również 
do spędzania czasu przez dziecko w bez-
piecznej pozycji w czasie oglądania bajki. 
Siedzisko wykonane jest z całości z pianki 
poliuretanowej. 

Walky is a seat for children with achondro-
plasia – a genetic disorder which inhibits the 
growth of bones and causes body curvatures. 
It is a functional and ergonomic chair with 
a physiotherapy wedge. The product does not 
advance the disease, nor does it stigmatise 
the problem. The designer has been inspired 
by the shape of a saddle, which makes the 
body straighten up and has a positive impact 
on body posture, strengthening the dorsal, 
abdominal, pelvic, gluteal, and trunk muscles. 
The seat can be used in everyday physical ther-
apy sessions to prevent the development of 
the disease. It can be also used by children to 
watch cartoons in a safe position. It is made 
entirely of polyurethane foam.

Walky – siedzisko dla dzieci z dysplazją 
kostno-stawową

Walky – seat for children with skeletal 
dysplasia

uczelnia Wydział Sztuki, Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie 
promotor dr Dagmara Latała

school Faculty of Arts, The Pedagogical 
University in Kraków   
supervisor dr Dagmara Latała

Agnieszka Wójcik 

mgr   polska ma   poland3d
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