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I ETAP: BAZA

Bazą jest krój, który został zaprojektowany specjalnie do tego projektu. Koncepcją było stwo-
rzenie czegoś prostego i czytelnego, w jakimś stopniu powiązanym z miastem. Krój, a raczej 
sześć personalizowanych liter, powstało w oparciu o siatkę inspirowaną sklepieniem z Ratu-
sza, w dwóch stylach regular i bold. 

II ETAP: INTEGRACJA KONSTRUKCJI Z OTOCZENIEM

Ze względu na temat konkursu i powiązanie go z ekologią, ważnym aspektem było wprowa-
dzenie zieleni. Moją propozycją jest hodowanie bluszczu na ażurowym elemencie (sercu). 
Park przy Alei Henryka Sienkiewicza jest miejscem z bardzo zadbaną roślinnością, więc doda-
nie żywego elementu do intalacji jest przekonującym rozwiązaniem. Ponadto element ten 
nawiązuje do Słupska jako do miasta związanego z ekologią i naturą. 

III ETAP: INTERAKCJA Z CZŁOWIEKIEM 

Trzy litery posiadają elementy siedzisk, które tworzą nie tylko idealne miejsce pozowania 
do zdjęć (przód konstrukcji), ale również miejsce wypoczynku (tył konstrukcji). Siedziska znaj-
dują się na różnych wysokościach, co umożliwiło zbudowanie spójnej całości z napisem 
oraz stworzenie warunków do interakcji z instalacją różwnież dla dzieci. Najniższe siedzisko 
ma 40 cm wysokości, jednak w literze Ł znajduje się siedzisko z „rampą”, która ułatwia 
maluchom wejście na wyższe siedzisko oraz tworzy wygodny mebel do odpoczynku. 
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IV ETAP: LOKALIZACJA

Lokalizacja uwzględniona przez organizatorów konkursu stanowi odpowiednie miejsce 
do złożenia konstrukcji. Instalacja ustawiona jest przodem w stronę ronda, ze względu 
na korzystne tło do fotografii (park). A z drugiej strony tworzy odgrodzoną od ruchliwej ulicy 
przestrzeń wypoczynku.

V ETAP: MATERIAŁY

Większa część instalacji (napis oraz serce) zostaną wykonane z materiału KRION Solid Surfa-
cew kolorze Snow White. Jest on ciepły w dotyku, podobny do naturalnego kamienia. Składa 
się on w dwóch trzecich z naturalnych minerałów (ATH: wodorotlenku glinu) i niskiego 
procentu wysoce wytrzymałych żywic. Skład ten zapewnia właściwości takie jak brak porów, 
brak rozmnażania się bakterii bez zastosowania żadnych dodatków, twardość, odporność, 
trwałość, łatwość naprawy, minimalną potrzebę konserwacji i łatwość czyszczenia. Jest termo-
formowalny i można fo użyć w systemie produkcyjnym za pomocą wtrysku, co umożliwia 
kształtowanie skomplikowanych form, a łączenia są niewidoczne, dzięki specjanym klejom. 

Co najważniejsze jest to ekologiczny materiał, który może być przetwarzany w 100%. Może  
być ponownie przetwarzany i używany w swoim cyklu produkcyjnym. 

Siedziska wykonane z ciemnego drewna dębowego impregnowanego. Dzięki kontrastowi 
z białym Solid Surface, nadadzą nowoczesny charakter instalacji. 

Ponadto wewnątrz elementu ażurowego (serca), w dolnej części zostaną zamontowane 
światła LED.

VI ETAP: WYMIARY

15,9 m

2,
15

 m

1,0 m

0,4 m

0,72 m

1,0 m

2


