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CZY WIESZ, ŻE… z Kyocerą ten artykuł możesz w ydrukow ać do 4 razy taniej?
DRUKUJ

Zieta Prozessdesign w Londynie
EB 02 -09 -2 01 0, ostatnia aktualizacja 02 -09 -2 01 0 1 3 :2 2
Instalacja Oskara Zięty, młodego zdolnego polskiego designera, stanie we wrześniu w Madejski
Garden w Muzeum Victoria&Albert, w ramach London Design Festival

W tym roku święto designu rozpocznie się w Londynie 18 i potrwa do
26 września. Prezentacja polskiego artysty przygotowywana jest przy
wsparciu Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.

źródło: materiały pras owe
Zieta P rozes s des ign

Konstrukcja Zięty zbudowana w unikatowej technologii FiDU będzie
nosić nazwę BLOW&ROLL. Całość zostanie złożona z
wielkowymiarowych stalowych elementów, sięgających nawet do 30
m. Elementy konstrukcji zostaną przetransportowane w formie płaskiej
w rolkach i napompowane powietrzem do uzyskania przez nie
ostatecznej formy. Publiczne pompowanie będzie wydarzeniem
otwierającym wystawę.
Jest to pierwszy na świecie rolowany profil stalowy. Na dziedzińcu
Muzeum stanie elipsoidalna forma fontanny, zbudowanej ze stali
nierdzewnej o wysokim połysku, dzięki czemu artysta uzyskał efekt
wielokrotnego odbicia, na powierzchni fontanny będzie widać jej
odbicie w wodzie, odbicie otoczenia i jej elementów.
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- Dla mnie Oskar Zięta jest przede wszystkim reprezentantem całego
pokolenia młodych polskich projektantów, które niezwykle kreatywnie
łączy fantazję z funkcjonalnością. Oskar w swoich projektach
przeplata ciekawą estetykę z nowoczesną i pomysłową technologią
FiDU. Młodzi polscy projektanci to jest nowa twarz Polski, Polski XXI
wieku, inspirującej, otwartej i ciekawej - powiedział Roland Chojnacki,
dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.

FiDU jest elastyczną technologią stabilizacji blachy. Zanim Oskar
Zięta
opracował tę metodę poznawał najróżniejsze technologie obróbki
źródło: materiały pras owe
blachy – od gięcia, rolowania, tłoczenia, poprzez prasowanie po różne
Zieta P rozes s des ign
metody klejenia. FiDU czyli „Freie Innen Druck Umformung”, w wolnym
+zobacz w ięcej
tłumaczeniu znaczy „wolna deformacja ciśnieniem wewnętrznym”.
Polega ona na dopasowaniu materiału do wewnętrznej formy matrycy
przy użyciu bardzo wysokiego ciśnienia wewnętrznego.
Więcej o pracach Zięty czytaj na www.zieta.pl
Czytaj też:
www.polishculture-nyc.org
www.londondesignfestival.com
www.vam.ac.uk

Rozmowa z Oskarem Ziętą
T woja praca będzie pokazana w Victoria & Albert Museum w Londy nie w czasie
London Design Festiv al. Jak to się wszy stko zaczęło?
By ło to możliwe dzięki ludziom pracujący m w London Design Festiv al i Polish Culture
Institute w Londy nie. Ben Ev ans, dy rektor London Design Festiv al skontaktował się ze mną
przez Paulinę Latham z Insty tutu Kultury Polskiej w Londy nie. Spotkaliśmy się potem w
www.rp.pl/artykul/530289.html?print…
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Mediolanie w czasie Salone, gdzie Ben miał okazję obejrzeć moje produkty na ży wo i
zdecy dowaliśmy się na współpracę.

Praca nad instalacją która m a się pojawić w V&A ciągle trwa. Czy m ógłby ś
wy jaśnić koncepty , nad który m i pracujesz – wy zwania z nim i związane?
Właściwie, pracuję równocześnie nad 4 różny mi konceptami. Wszy stkie one są produkowane
w technologii FiDU – poprzez pompowanie blach. Koncepty różnią się stopniem
skomplikowania. Obecnie jestem na etapie wy boru jednego lub dwóch z nich, które będą
zaprezentowane. W związku z lokalizacja, mamy dużo wy zwań do pokonania - takich jak
wniesienie obiektów przez wąskie drzwi, zamocowanie ich do podłoża, zapewnienie stabilności
itp. Żeby uniknąć zniszczenia budy nku i otoczenia oraz zapewnić bezpieczeństwo ludziom.
Nazy wasz siebie prozessdesignerem : co ten term in dla Ciebie oznacza? By cie
prozessdesignerem oznacza, ze ostateczna form a design podąża za procesem
produkcy jny m .
Projektuję bardziej wy dajne procesy a mój design jest ściśle związany z technologia. Estety ka i
funkcja to cechy technologii. Np. Technologia FiDU pozwala na produkowanie unikatowy ch,
bardzo stabilny ch form w wy dajny m procesie produkcy jny m uży wając ty lko 2 blach
stalowy ch – I do tego właśnie jej uży wam.
Skąd wzięła się idea FIDU?
W czasie mojej pracy na ETH w Zury chu badałem właściwości stalowy ch blach. Pracowałem
nad ty m żeby z cienkich elementów jakimi są blachy stworzy ć w pełni wartościowy element
konstrukcy jny . Doszliśmy do wielu rozwiązań i pomy słów aż w końcu pomy śleliśmy o
spawaniu dwóch blach razem i napompowy waniu ich woda. Okazało się, że taki element jest
bardzo stabilny ale tez ma niesamowity kształt - jak na coś z blachy . Dlatego rozwinęliśmy
FiDU.
Czy podoba Ci się proces transform acji z płaskiego obiektu do trójwy m iarowego
kształtu?
Tak. To jest niesamowity proces. Oglądanie płaskich kawałków stali pompowany ch do
30wy miarowego obiektu, oglądanie kształtu zmieniającego swoje proporcje. To niesamowite,
jak w jednej chwili, z taniego materiału jakim jest blacha stalowa, otrzy muje się superwy trzy mała konstrukcje lub element designu.
Obiekty wy produkowane w FiDU zdają się posiadać zindy widualizowane kształty
– czy to do Ciebie przem awia?
Mimo, że cały proces produkcji jest skomputery zowany i wszy stkie detale i właściwości
policzone – kawałki blachy są wy cinane laserem i spawane robotami – ostateczna forma nosi
ślady indy widualności. Tak samo jest z moimi stołkami Plopp. Każdy z nich jest trochę inny .
To proces pompowania nadaje ży cie metalowi.
Kiedy m y ślałeś o swojej strukturze w Madejski garden, jaki by ł T wój główny
punkt odniesienia? Jakieś inspiracje związane z m iejscem ?
Można powiedzieć, że każdy kształt może by ć napompowany w technologii FiDU. Chcieliśmy
pokazać jak FiDU, dzięki swojej elasty czności, może by ć dopasowane do miejsca. Początkowo
by liśmy zainspirowani sadzawką i schodami prowadzący mi do niej. Pomy śleliśmy , że
następny m wy zwaniem dla FiDU będzie zrobienie tego w 3d. Obecnie pomy sł został lekko
zmieniony , ale nadal wszy stko kreci się wokół sadzawki.
Um iejscowienie T wojej pracy w fontannie zdaje się grać z ideą “pły nności”
Tak. Często, gdy my ślę o technologii FiDU, my ślę o pły nny ch formach z filmów i komiksów
Science-Fiction. FiDU ma potencjał, aby tworzy ć takie formy – dopasowane bardzo dokładnie
do zindy widualizowany ch funkcji przy szłości. W FiDU można tworzy ć elementy produkowane
wy dajnie w krótkich seriach.
Każdy T wój projekt to krok w przód. W Madejski garden będziesz pokazy wał
kom pletnie nowe m ożliwości FiDU. Jak wy obrażasz sobie FiDU za 5 lat?
Nasze biuro rozwija się naprawdę szy bko. Obecnie jesteśmy skoncentrowani na designie
www.rp.pl/artykul/530289.html?print…
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mebli, elementów publiczny ch i testujemy ultra-lekkie konstrukcje w FiDU – co oznacza dla
nas dużo zabawy , ale mam nadzieje, ze w ciągu 5 lat będziemy mogli wkroczy ć w bardziej
ry zy kowne przedsięwzięcia np. dla transportu albo sektora energety cznego.
Nad czy m jeszcze pracujesz?
Obecnie jesteśmy bardzo skupieni na wprowadzaniu nowej kolekcji mebli na ry nek oraz na
ty m, żeby skupić zainteresowanie sklepów i klientów na cały m świecie. Mamy tez parę
produktów w wersjach Beta, które chcieli by śmy dokończy ć i wy puścić na ry nek naprawdę
szy bko. Pracuje także nad limitowany mi edy cjami dla galerii takich jak Karena Schuessler w
Berlinie lub Tools Galerie w Pary żu oraz rozwijamy elementy publiczne w FiDU – przy stanki,
ławki itp.

m ateriały prasowe

Centrum kompetencyjne ERP
200 konsultantów SAP, wdrożenia, rozwój,
serwis i outsourcing SAP.
www.bcc.com .pl/SAP

itelligence partner SAP
Kompleksowy pakiet usług SAP ERP
Wdrożenia, wsparcie, outsourcing
www.ite llige nce .pl

Abtaktungsoptimierung
Praxiserprobte Abtaktungssoftware für die
Automobilindustrie
www.com binatic.com

Żadna c zęś ć jak i c ałoś ć utworów zawartyc h w dzienniku nie może być powielana i rozpows zec hniania lub dalej
rozpows zec hniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek s pos ób (w tym także elektronic zny lub mec hanic zny lub inny
albo na ws zelkic h polac h eks ploatac ji) włąc znie z kopiowaniem, s zeroko pojętą digitalizac ją, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamies zc zaniem w I nternec ie - bez pis emnej zgody P RE SSP U BL I C A Sp. z o.o.
Jakiekolwiek użyc ie lub wykorzys tanie utworów w c ałoś c i lub w c zęś c i bez zgody P RE SSP U BL I C A Sp. z o.o. lub
autorów z narus zeniem prawa jes t zabronione pod groźbą kary i może być ś c igane prawnie.
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