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1. Wstęp 

 Przedmioty codziennego użytku są zwykle za medium wartości i kanonów kulturowych, i często 

pogłębiają stereotypy. Chociaż stereotypy stanowią ważny środek ilustrujący określone zjawiska lub 

funkcje społeczne, nie są one jedyną podstawą otaczającej nas rzeczywistości. W dobie szybko 

postępujących, daleko idących przemian globalno-cywilizacyjnych trzeba brać pod uwagę ich 

reinterpretację i to właśnie jest jednym z zadań dzisiejszych projektantów. Posadowieni w erze szeroko 

idącego rozwoju postępującego w wielu równoległych obszarach działalności ludzkiej muszą przybierać 

postawę ludzi tak zwanego Nowego Renesansu. W dobie szybko postępujących i daleko idących 

globalnych przemian cywilizacyjnych, należy wziąć pod uwagę reinterpretację pewnych schematów 

myślowych - jest to jedno z zadań dzisiejszych projektantów. W erze dynamicznego rozwoju wielu 

równoległych obszarów działalności człowieka, muszą oni przyjmować postawę ludzi tzw. Nowego 

Renesansu. 

 Przyjmując rolę pośrednika między nauką i technologią a ich użytkownikami, współczesny 

dizajner powinien być wyposażony w umiejętności, które czynią z niego nie tylko twórcę, ale i reżysera 

procesów zachodzących w tej strukturze. Opracowując scenariusz dla poszczególnych działań musi on 

brać pod uwagę oczekiwania użytkowników, stąd niektóre formalne decyzje projektowe, są 

przekazywane właśnie w ich ręce. Jest to zgodne z nowymi paradygmatami projektowania, zwłaszcza z 

tymi, zorientowanymi na użytkownika i na jego partycypacyjny udział w procesach kreacyjnych. 

Zgodne jest to z nowymi paradygmatami projektowania, zwłaszcza z tymi zorientowanymi na 

użytkownika i partycypacyjność.  

Projektowanie to termin powszechnie używany dziś w wielu obszarach ludzkiej działalności. 

Projektujemy nie tylko architekturę, wnętrza, akcesoria, ale także systemy, myślenie społeczne i same 

procesy projektowe.  Co to oznacza w praktyce? Odpowiednio zorganizowane projektowanie 

projektowania z uwzględnieniem dynamiki zmian cywilizacyjnych i kulturowych może być motorem 

kształtowania nowych zachowań społecznych, stylu życia i wzorców. Nie będzie wobec tego przesadą 

postrzegać dizajn jako potężne narzędzie do redefiniowania zwyczajów, tożsamości oraz misji 

społecznych. Niniejsze studium będzie nieśmiałą próba przedstawienia  go w takim właśnie świetle.  

        Przedstawione zostaną inicjatywy Pracowni Projektowania Przestrzeni i Obiektów 

Interaktywnych działającej przy Katedrze Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych we 

Wrocławiu Kluczowe będzie tu zaprezentowanie metod projektowych towarzyszących procesowi 

dydaktycznemu. Starannie zaprojektowany program nauczania kształcić ma przyszłych projektantów, 

świadomych nowo rodzących się potrzeb, otwartych na interdyscyplinarne procesy projektowe.  

Celem nauczania jest redefiniowanie potrzeb społecznych poprzez badania prowadzone przy udziale 

specjalistów z innych dziedzin oraz realizowanie prototypów przy zaangażowaniu nowych 

technologii. 

 Założeniem prezentowanych działań projektowych jest przełamywanie stereotypowych funkcji 

obiektów poprzez wyposażenie ich w nowe właściwości wynikające z zastosowania rozwiązań 

technologicznych. Ideą badań było poszukiwanie odpowiedzi zarówno na indywidualne potrzeby 

użytkowników, jak i na szersze potrzeby społeczne, wynikające z globalnych przemian społeczno-

cywilizacyjnych. 
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2. Cele i kontekst badań 

 Pracownia Projektowania Interaktywnych Przestrzeni i Obiektów Wydziału Architektury 

Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (PL) została stworzona jako platforma 

eksperymentalna łącząca wiedzę różnych specjalistów i czerpiąca inspirację z  osiągnięć 

technologicznych. Zajmuje się projektowaniem prospołecznych interaktywnych obiektów na potrzeby 

instytucji kultury, festiwali, parków, instytucji publicznych i osób prywatnych. Celem jest zgłębienie 

metodologii projektowania, która podkreśla partycypacyjne aspekty projektowanych artefaktów. 

 Promowane w Pracowni procesy dydaktyczne i projektowe zdecydowanie odżegnują się od idei 

przyczynowo-skutkową modelu projektowego, koncentrując się na nieliniowym procesie produkcyjnym 

wywodzącym się z inżynierii współbieżnej, w której kilka czynności wykonywanych jest jednocześnie. 

Odpowiednikiem takiej struktury na płaszczyźnie projektowania jest projekt synchroniczny ze 

wszystkimi wygenerowanymi w nim procedurami (Dowlatshahi, 1992). Charakter i specyfika ich 

przebiegu to istotna część współczesnej teorii nowego modelu projektowego. Same aspiracje projektowe 

oparte na takich kryteriach, jak trwałość, użyteczność lub piękno, pozostają tutaj niezmienione. Chodzi 

raczej o transformacje wzajemnych powiązań kolejnych etapów projektowania oraz ich związek z 

ostateczną realizacją i harmonogramem działań. Wartości wynikające z powszechnych wzorców to: 

analiza, synteza i ostateczny projekt. Rewaluacji podlega ich osadzenie w konstelacji działań 

wdrożeniowych i status mobilny przypisanego działania. Możliwy jest swobodny przepływ wybranych 

akcji kreacyjnych wokół procesu projektowego, co umożliwia elastyczny powrót do impulsów 

źródłowych i procedur pośrednich. 

 Podstawą metody projektowania synchronicznego jest zatem synergia równoległych działań 

opartych na wzajemnej współpracy. Jest to bliskie koncepcji projektowania kolaboracyjnego, którego 

badania wykraczają poza tradycyjne ramy postrzegania roli designu w kategoriach czysto technicznych, 

otwierając się na niekonwencjonalne metody obserwacji i tworzenie nowych procesów projektowych. 

W kontekście akademickim oznacza to współpracę naukowców reprezentujących różne dyscypliny, 

łączenie ich w tak zwane zespoły badawcze i otwartość na interakcje z wszelkiego rodzaju podmiotami 

zewnętrznymi. 

 Badania przeprowadzono w zakresie podstawowym. Obejmowały one prace eksperymentalne, 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy na temat podstaw zjawisk i 

obserwowalnych faktów, bez koncentrowania się na bezpośredniej eksploatacji komercyjnej. Kluczowe 

działania koncentrowały się wokół projektowania wielokierunkowego, z należytym uwzględnieniem 

dziedzin takich jak architektura, projektowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe, projektowanie 

graficzne, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz nauki społeczne. 

 Niniejsza praca przedstawia tego właśnie rodzaju praktyki projektowe oraz ich wyniki. Wybrane 

projekty studenckie zostaną przedstawione jako studia przypadków, ze szczególnym uwzględnieniem 

dwóch dyplomów magisterskich: Struny Stołowe oraz …i graj z ogniem. Celem badania jest wykazanie, 

przy użyciu dobrych praktyk, że interdyscyplinarność, w szczególności synergia projektowania i 

nowych mediów - nawet w najmniejszej skali - może generować innowacyjne rozwiązania projektowe, 

które wpływają na pojawienie się i personalizację nowych funkcji użyteczności, a także na zacieśnienie 

relacji użytkownik-przedmiot. Omawiane projekty są wynikiem poszukiwania nowych funkcji 

elementów wystroju wnętrz i konstruktywnego dialogu z otaczającą rzeczywistością. 

 Pytania, na które poszukiwano odpowiedzi, to: „Czy design może przyczyniać się do zmiany 

nawyków użytkowników, ich sposobu myślenia oraz ich świadomości tego, jak kształtuje się namacalna 

rzeczywistość i jak wchodzimy z nią w relacje?”, „Czy projektowanie jest w stanie poszerzyć naszą 

świadomość”, „W jakim stopniu design może wpływać na nasze emocje? ”. 

 

3. Metodologia 

 Studenci przyzwyczajeni do tradycyjnych obszarów kompetencji projektowych mieli do 

czynienia z nową dziedziną wiedzy, tym razem z programowaniem. Ich głównym zadaniem było 
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opracowanie reaktywnego/interaktywnego obiektu o oryginalnych wartościach formalnych i jasno 

określonych funkcjach społecznych. Obiekt ten miał mierzyć się z potrzebami dzisiejszej rzeczywistości 

za pomocą interaktywnego źródła danych (system API, np. stacja pogodowa, jakość powietrza) lub 

wybranych czujników (np. czujnik temperatury, czujnik zbliżeniowy, czujnik wilgotności, 

akcelerometr, czujnik IR, czujnik ciśnienia, czujnik światła, czujnik smogu, czujnik ultradźwiękowy 

itp.). Głównym celem było rozwiązanie problemu oraz  połączenie tkanki technologicznej i 

programowej z fizyczną strukturą obiektu. Prace nad projektem poprzedziła dogłębna analiza 

dostępnych baz danych przy zwróceniu uwagi na  dynamikę i wizualny charakter prezentowanych 

parametrów. 

 Metodologia, choć osadzona na mocnych zasadach projektowych była formułowana w oparciu 

o specyficzną narrację. Wybór metod projektowania często zależał od obszaru problemowego, ale w 

większości przypadków podstawowe założenia, które kierowały kolejnymi etapami pracy, były 

następujące: 

• Interdyscyplinarność (praktyczne zastosowanie tzw. „trawienia intelektualnego”) 

• Projektowanie oparte na scenariuszach 

• Elementy Design Thinking 

 Charakter procesów towarzyszących tworzeniu rozwiązań projektowych w ramach 

prowadzonych badań był eksperymentalny. Szczególnie istotne było stworzenie warunków, które 

pozwoliłyby na kontrolowanie wszystkich czynników projektowych i podlegały szczegółowej wspólnej 

obserwacji. Wszystkim działaniom praktycznym towarzyszyła teoria, która podkreśla zalety wynikające 

ze współpracy interdyscyplinarnej (szczególnie konsolidacja designu oraz osiągnięć nowych mediów). 

Przeprowadzone w celu usystematyzowania i zracjonalizowania faktów, a także wyjaśnienia przyczyn 

ich wystąpienia i przewidywania przyszłych wydarzeń, skoncentrowały się one na przełamywaniu 

stereotypowych funkcji projektowanych obiektów.  

 Interdyscyplinarność w kontekście omawianych badań oznaczała konfrontację studentów 

projektowania wnętrz ze zjawiskami technologicznymi. Projektanci zostali celowo skonfrontowani z 

wiedzą technologiczną, a programiści - ze strategiami przyjmowanymi w designie.  

 Punktem wyjścia były nowe technologie. Cel pierwszego etapu prac badawczych stanowiło 

umożliwienie projektantom zdobycia podstawowych umiejętności programistycznych i uzyskania 

nowego spojrzenia na problem projektowy. W pierwszej fazie prac badawczych projektanci zgłębili 

tajniki programowania. Warsztaty zorganizowano pod nazwą Creative Coding wraz z serią ćwiczeń 

przeprowadzonych przez programistów: za pomocą Arduino designerzy przetestowali działanie różnych 

rodzajów czujników i aplikacji internetowych. 

 Metodologia przyjęta dla wszystkich projektów oscylowała wokół osiągnięć w dziedzinie 

projektowania opartego na scenariuszach, a także wokół procesów zapożyczonych z interakcji człowiek-

komputer, oraz dyscyplin inżynierii oprogramowania. W aspekcie badań metoda oparta na 

scenariuszach charakteryzowała się bardziej zróżnicowanym kontekstem użytkownika, szerszym 

spektrum cech odbiorców i bardziej namacalnymi rozwiązaniami, uzupełnionymi elementami procedur 

Design Thinking.  

 Procesy projektowe obejmowały również elementy skoncentrowanej na użytkowniku 

metodologii projektowania oraz Design Thinking, jak na przykład empatię, definiowanie, ideację, 

prototypowanie i testowanie (Rosson, 2002). Jak już wspomniano powyżej, badania poprzedziły 

praktyczne ćwiczenia z programowania. Konfrontacja z programowaniem przy użyciu Arduino i 

Raspberry Pi została przeprowadzona równocześnie z tworzeniem pierwszych koncepcji projektowych. 

Charakterystyka konkretnych czujników i interaktywnych źródeł danych była inspiracją dla pierwszych 

scenariuszy projektowych. Poszczególne scenariusze, oprócz formalnych założeń technicznych 

(umiejętne połączenie tkanki technologicznej obiektu i jego struktury fizycznej), koncentrowały się na 

poszukiwaniu oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań projektowych, które podążają za duchem 

przemian społeczno-cywilizacyjnych. W niektórych obiektach przesłanie okazało się nośnikiem 
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nowych wartości kulturowych. Stało się jasne, że przedmioty użytkowe są zaprojektowane w sposób, 

który pozwala im spełniać ważną rolę społeczną, nawet jeśli nigdy nie zostają wprowadzone na rynek. 

 Poszczególne scenariusze zostały następnie poddane burzy mózgów przez interdyscyplinarny 

zespół studentów i nauczycieli (projektant wnętrz, programista, projektant komunikacji wizualnej). Już 

na tym etapie pracy pojawiały się pierwsze prototypy, które wykorzystywały infrastrukturę 

technologiczną i powszechnie dostępne materiały (takie jak karton lub PCW).  

 Proces doskonalenia poszczególnych koncepcji został przeprowadzony na dwa różne sposoby. 

Po pierwsze opracowano strategie technologiczne mające na celu osiągnięcie najbardziej optymalnych 

rozwiązań interaktywnych, a po drugie określono funkcję obiektu i zintegrowaną z tymi rozwiązaniami 

formę. Znacząca była tutaj empatia wobec użytkownika, ponieważ jest ona istotnym elementem 

wspierającym modelowanie interakcji zgodne z założeniami Donalda A. Normana, który stwierdził: 

„Design jest tak naprawdę aktem komunikacji, a to oznacza głębokie zrozumienie osoby, z którą 

projektant się komunikuje” (Norman, 1988). 

 Określenie potrzeb społecznych w kontekście scenariusza interakcji angażującego emocje 

użytkowników stanowiło etap poprzedzający fazę generowania pomysłów. Ostateczny wybór pomysłu 

nastąpił dzięki grupowej burzy mózgów i praktycznemu ulepszaniu prototypu. 

 Jak pokazuje doświadczenie, szczególnie faza prototypowania dała największe pole manewru, 

jeśli chodzi o wzajemne oddziaływanie między interdyscyplinarnymi zespołami. Testy przeprowadzone 

na poziomie technologii często inspirowały modyfikację samej formy, a czasem również funkcji 

obiektu. Praca na tak zwanym „żywym organizmie” była niezwykle elastyczna, co miało również 

znaczenie przy testowaniu obiektu z udziałem użytkowników. 

 

3. Studia przypadków i wyniki 

       Przedmiot codziennego użytku odzwierciedla specyfikę czynności wykonywanych przez 

człowieka, ale ostatnio często bywa również odwrotnie. To przedmiot określa, narzuca lub sugeruje 

określone zachowania. Na poziomie architektury wnętrz są to na przykład edukacyjne muzea, 

interaktywne stoiska, punkty informacyjne i elementy oświetleniowe. Opracowane przez świadomych 

projektantów, mogą być drogowskazem dla ludzkich nawyków. Nie jest to zatem dalekie od 

kształtowania nowego stylu życia, a tym samym kształtowania zmian w szeroko rozumianym systemie 

społeczno-cywilizacyjnym. 
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Rysunek 1. Zdjęcie prototypu „Struny Stołowe” wykonanego w 2019 r. 

Niniejsze badanie będzie zbiorem przykładów takich ambicji projektowych. Opisane zostaną 

interaktywne meble hybrydowe, w których zakres standardowych funkcji został rozszerzony dzięki 

interdyscyplinarnemu podejściu do projektowania. Będą to wybrane prace magisterskie zrealizowane w 

Pracowni Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych. Szczególna uwaga poświęcona 

zostanie dwóm magisterskim projektom dyplomowym: Struny Stołowe oraz …i graj z ogniem. 

 

3.1 Struny stołowe - interaktywny stół dla kultury dialogu 

       Struny Stołowe (rys. 1) autorstwa Agaty Sochy to projekt realizowany zgodnie z założeniami 

designu zaangażowanego społecznie. Obiekt ten został zaprojektowany dla dwojga rozmówców. Jego 

celem jest zwrócenie uwagi użytkownika na kulturę dialogu. 

        Główną inspiracją dla tego mebla jest zjawisko naciągania i rozluźniania strun głosowych. 

Mechanizm ten, przetworzony na zjawiska fizycznie wbudowane w blat stołu, odzwierciedla napięcie 

między użytkownikami. 

       Wybór stołu jako przedmiotu badań również nie jest przypadkowy. Blat jest często świadkiem 

intymnych interakcji między dwojgiem rozmówców. 

        Gdy użytkownicy, podczas prowadzenia dialogu, podejmą tzw „drażliwy temat’ z łatwością 

osiągają w rozmowie wysokie decybele. Jeszcze bardziej uwypukla się to podczas kłótni. Ludzie często 

tracą kontrolę nad swoimi emocjami, czego pierwszym objawem jest podniesienie głosu. Struny Stołowe 

zaprojektowano właśnie dlatego - aby moderować kulturę ludzkiej mowy, zwłaszcza pod względem jej 

głośności. 

        Badania te mogły oczywiście uwzględniać również mowę ciała i treść rozmowy, ale na tym etapie 

poszukiwań twórczych koncentrowały się na akustycznych właściwościach relacji interpersonalnych. 

Analiza mowy ciała została przeprowadzona tylko pod kątem analiz ergonomicznych oraz w zakresie 

opracowania formy stołu. 

        Aby uśrednić wyniki, grupa testowa obejmowała różne typy rozmówców: pary ludzi, którzy się 

znali, ale także pary nieznajomych; introwertyków i ekstrawertyków. W niektórych przypadkach 

rozmówcy zostali poproszeni o omówienie tematu przy narzuconym światopoglądzie, przy czym opinie 

uczestników miały być odmienne.  
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        Obserwacje dotyczyły intensywności dźwięków generowanych przez rozmówców. Dane 

dotyczące wyzwalanych decybeli zarejestrowane przez mikrofon i skonsultowane ze specjalistami w 

dziedzinie psychologii posłużyły jako punkt wyjścia do późniejszej kalibracji urządzeń kontrolnych 

odpowiedzialnych za napięcie tkaniny, która miała wizualizować tę interakcję (rys. 4). Uzyskano zestaw 

informacji na temat poziomów natężenia dźwięku oraz ich wpływ na komfort rozmowy. 

        Działanie mechanizmu strunowego inicjowane jest przez mikrofon, który jest głównym 

odbiornikiem fal dźwiękowych. Przekierowuje on przetworzony komunikat cyfrowy do jednostki 

centralnej (zwanej dalej CPU) - Arduino uno. CPU konwertuje dane zgodnie z właściwie 

zaprogramowanym kodem. Ten sygnał jest odbierany przez jednostkę sterującą silnika. Następnie silnik 

wykonuje odpowiednią liczbę kroków, przenoszonych za pomocą przekładni na wałek, który owijany 

jest paskami krynoliny (rys. 2, 3). 

 

Rysunek 2. Schemat połączeń między elektronicznymi i ruchomymi elementami stołu. 

 

 

Rysunek 3. Wizualizacja elektroniki umieszczonej w bocznej wnęce stołu, otwieranej klapą dociskową. 

 

 Mebel Struny Stołowe reaguje na poziomy głośności ustalone przez projektanta we współpracy 

z psychologiem i programistą (ryc. 5). Skala głośności generowana przez użytkowników jest 

rejestrowana za pomocą mikrofonu i odpowiedniego czujnika, który po przekroczeniu odpowiedniego 

jej progu, za pośrednictwem jednostki centralnej aktywuje mechanizm napinania strun krynolinowych. 

W ten sposób napięta atmosfera na stole jest wizualizowana na powierzchni blatu poprzez fizyczne 

napięcie strun. Mebel Struny Stołowe jest interaktywny i zależny od intuicyjnego zachowania 

użytkowników.  
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Rysunek 4. Poziomy głośności konwersacji reprezentowane przez wizualizacje pojawiające się na górnej 

powierzchni stołu. 

 

 Projekt Struny Stołowe opisany w niniejszej pracy zwraca uwagę na kulturę dialogu, która jest 

bezdyskusyjną wartością w obszarze relacji interpersonalnych. Analizy i sugerowane rozwiązania z 

pewnością stanowią podstawę do dalszych badań. Jak wspomniano wcześniej, badania te można 

rozszerzyć o mowę ciała i analizę treści dialogów w celu opracowania nowych funkcji mebli. Można na 

przykład do tego celu zastosować system śledzenia ruchu, a nawet EEG. 

 Jakość dialogów można dodatkowo budować za pomocą sztucznej inteligencji. Można również 

jeszcze bardziej uwypuklić reakcje stołu na negatywne emocje (poprzez wibracje, głosowe informacje 

zwrotne, itp.). Sam stół może stać się dziennikiem, w którym zapisywane będą dane, a po wprowadzeniu 

odpowiedniego oprogramowania, będzie on monitorować częstotliwość naszych kłótni i 

nieprzyjemnych rozmów. 

 Nadane meblowi interaktywne właściwości mogą być elastycznie formowane oraz 

aktualizowane zgodnie z rozwojem nowych technologii. Obiekt Struny Stołowe może stać się elementem 

wspierającym w badaniach terapeutycznych. Może także inicjować nowe trendy w kawiarniach, 

koncentrując się na dialogu bez agresji. W pewnym sensie może to być produkt sugerujący nowe 

zwyczaje w prowadzeniu rozmów. 

3.2 …i graj z ogniem - nowy rodzaj rytuału we wnętrzach 

 W XXI wieku, naznaczonym dynamicznym wzrostem rozwoju technologicznego, wiele 

urządzeń z poprzednich epok traci swoje znaczenie w życiu codziennym. Jednym z takich przykładów 

jest kominek. Niegdyś główne źródło ciepła, dziś marginalizowany choćby ze względu na odnawialne 

źródła energii. Pomimo utraty najwyższej pozycji w hierarchii niezbędnych urządzeń kominki nadal 

wydają się jednak potrzebne. Ogień wciąż jest czymś upragnionym, szczególnie w domu. Jego obecność 

wydaje się sprzyjać integracji, relaksowi i poczuciu bezpieczeństwa. Obecnie dostępnych jest wiele 

alternatywnych „kominków”, na przykład kominki-atrapy, które pełnią we wnętrzach funkcję wyłącznie 

estetyczną. 

 Celem tych badań jest pójście o krok dalej w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jaką rolę 

powinien odgrywać kominek XXI wieku? Czy nadal ma to być ładna fasada, czy może także dostarczyć 

użytkownikom jakąś dodatkową wartość? 

 Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjęto pewne założenia. W kontekście badań należy 

ponownie zdefiniować pojęcie ognia. Należy rozważyć inne możliwości i sposoby łączenia go z nowymi 
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technologiami. Fizyka może być inspiracją. Choć to dziedzina pozornie niezwiązana ze sztuką i 

designem, można tu znaleźć nowe ścieżki współpracy. 

 Poniższe opracowanie przedstawia projekt interaktywnego kominka …i graj z ogniem (rys. 5) 

autorstwa Aleksandry Łukasik, który powstał w wyniku kooperacji ze specjalistami z różnych dziedzin, 

w tym: programistą, akustykiem i ekspertami fizyki. Ta współpraca była integralną częścią procesów 

projektowych. 

 

Rysunek 5. …i graj z ogniem oraz gra na gitarze. 

 

 Stworzenie prototypu poprzedziła analiza potrzeb wybranej grupy użytkowników w celu 

określenia optymalnych właściwości relaksacyjnych mebli. Następnie jednocześnie przeprowadzone 

zostały: badania formy i skali obiektu, testy praktyczne z wykorzystaniem rury Rubensa, oraz prace 

programistyczne. 

 Początkowym założeniem projektu było stworzenie wolnostojącego, spersonalizowanego i 

eleganckiego obiektu. Forma i użyte materiały zostały zainspirowane instrumentami muzycznymi i 

atmosferą klubów jazzowych. Ciemna drewniana obudowa mebla, która kontrastuje z miedzianą 

powierzchnią elementów dopełniających, miała spełniać założenia projektowe. Nastąpiło tutaj celowe 

nawiązanie do stylu Art déco, który z definicji jest klasyczną nowoczesnością i doskonale pasuje do 

cech projektu. Przód i tył obiektu są wizualnie przeciwstawne pod względem dynamiki powierzchni 

fakturowanych. (rys. 6). 

 W projekcie interaktywnego kominka zastosowano obudowę z amerykańskiego forniru 

orzechowego, uzupełnionego płaskimi miedzianymi profilami. Wnętrze grzewczej strefy obiektu 

wyłożono perforowaną blachą miedzianą. Podczas montażu palenisko zabezpieczono dymionym szkłem 

hartowanym. Struktura wewnętrzna składa się z zamkniętych profili stalowych 20 x 20 mm. Instalacja 

gazowa zbudowana jest natomiast z otworowanej rury o średnicy 10 cm, do której doprowadzany jest 

gaz, podobnie jak w zasadzie rury Rubensa (Kumar, 2010). W prototypie zastosowano butlę turystyczną. 

Alternatywą jest stałe połączenie gazowe. Ostatecznie zastosowano zawór elektromagnetyczny (24 V) 

do sterowania dopływem gazu. Głośnik jest przymocowany do rury, która jest uszczelniona z jednej 

strony membraną (rys. 7, 8). 
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Rysunek 6. Widok przodu i tyłu mebla - wizualizacje i rysunki techniczne. 

 

 

Rysunek 7. Rysunki techniczne przedstawiające wewnętrzną strukturę obiektu: …i graj z ogniem. 
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Rysunek 8. Schemat użycia Rury Rubensa. 

 Obiekt obsługiwany jest przez jednostkę centralną - Raspberry Pi 3 b. Urządzenie jest 

podłączone do Internetu i zsynchronizowane z telefonem komórkowym z systemem Android, na którym 

zainstalowana jest aplikacja dedykowana do zarządzania funkcjami projektu. Sygnały sterujące 

obsługuje GPIO. Są to np. wejścia / wyjścia ogólnego przeznaczenia, które można wykorzystać do 

obsługi, między innymi, diod LED, sterowania silnika, a także do przycisków. Należą do nich piny 

obsługujące interfejsy SPI, I2C i UART.  

 …i graj z ogniem to interaktywny mebel - akustyczny kominek, który ma właściwości grzewcze 

oraz relaksacyjne. Ulotny żywioł służy tutaj jako korektor dźwięku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 

instalacji gazowej - rury Rubensa. Mebel kontrolowany jest przez wspomnianą już dedykowaną 

aplikację na telefon. Płomień reaguje na każdy dźwięk, na utwory muzyczne generowane przez Spotify, 

a także na instrument muzyczny lub mikrofon podłączony do głośnika. Dzięki temu użytkownik ma 

możliwość igrania z ogniem (e-grania z ogniem). Dynamika utworu i zmiany instrumentalne wpływają 

na jakość płomieni. Mogą one zmienić swój wygląd z harmonijnej linii w wysokie na kilkadziesiąt 

centymetrów „skoki”. Mebel sam w sobie może być ozdobą wnętrza, a podczas użytkowania - 

dodatkową atrakcją i źródłem zabawy. 

 …i graj z ogniem, początkowo stworzony dla indywidualnych odbiorców, cieszy się dużym 

zainteresowaniem środowisk kulturotwórczych. Potencjał jego wykorzystania wydaje się bardzo 

obiecujący, szczególnie w dziedzinie wyjątkowych, eksperymentalnych wydarzeń muzycznych 

i działań performatywnych. Obiekt w synergii z muzykiem może odgrywać rolę akceleratora wrażeń 

zmysłowych użytkowników. Dla samych muzyków może natomiast stać się źródłem inspiracji w ich 

muzycznej improwizacji. 

3.3 Ø - roboty jako pośrednicy w tworzeniu projektów przestrzennych 

 Projekt Ø autorstwa Ali Alperen Sahin jest przykładem eksperymentu scenograficznego, który 

przeprowadzony został przez studenta architektury wnętrz przy pomocy interdyscyplinarnych badań. 

 Konsultując się ze specjalistami od dźwięku, projektowania interaktywnego i projektowania 

wnętrz, a także z Pracownią, autor opracował koncepcję immersyjnej przestrzeni kontemplacyjnej, w 

której główną rolę odgrywa zestaw urządzeń zsynchronizowanych ze sobą przy użyciu odpowiedniego 

oprogramowania. Motorem ich działania są dwa zaprogramowane roboty Dobot Magician V2 - 

Advanced Educational Plan. Inicjatywa projektowa, a przynajmniej jej część wykonawcza, spadła na 

urządzenia technologiczne, które w rękach projektanta stały się narzędziem do tworzenia koncepcji 

wizualnych autora. Jego zadanie przypomina tu rolę reżysera. W tym przypadku projekt, ściśle oparty 

na metodzie scenariuszowej, polega na zaaranżowaniu interakcji między wszystkimi elementami 

struktury technologicznej i przestrzennej.  
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Rysunek 9. Narzędzia i elementy zaangażowane w proces twórczy. 

  

Korzystając z różnego rodzaju oprogramowania, jednostki centralnej, robotów, projektorów, 

nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia, projektant stworzył przestrzenny dialog między światłem i 

cieniem, rozumiany tu jako stan zdefiniowany przez symbol Ø. Wykorzystanie wartości przestrzeni i 

mgły było integralnym elementem procesów tworzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 10. Obszary tematów badawczych oraz narzędzia twórcze. 
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Rysunek 11. Dokumentacja efektów świetlnych scenografii uzyskanych za pomocą robotów. 

 

 Projekt ten doskonale ilustruje zakres nowych kompetencji projektantów oraz 

interdyscyplinarnego podejścia do procesów projektowych. 

3.4 Fuji - poetyckie nawilżanie wnętrza 

 Pomysł na prototyp zrealizowany przez Igora Tumanisa powstał z potrzeby poprawienia jakości 

i wartości estetycznej procesu nawilżania powietrza w domu, a także jego automatyzacji. Inspiracją dla 

formy była góra Fuji, która jest zarówno aktywnym stratowulkanem, jak i najwyższym szczytem 

w Japonii.Założenie było następujące: urządzenie miało dokonywać pomiaru aktualnego poziomu 

wilgotności w pomieszczeniu, a następnie zapewnić użytkownikowi możliwość indywidualnego 

wyboru poziomu wilgotności.  
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Rysunek 12. Po lewej: zdjęcie prototypu wykonanego z mlecznej pleksi z okleiną w matowej 

czerni. Po prawej: schemat technologiczny. 

 Do realizacji zastosowano jonizator AG141 z wielokolorowymi diodami LED, a także zasilacz. 

Stanowiło to podstawę projektu. Ponadto w prototypie wykorzystano mikrokomputer Arduino UNO do 

sterowania wszystkimi komponentami, czujnik DHT11 do pomiaru wilgotności, wyświetlacz HD44780 

LCD do wizualizacji danych z komputera oraz komponenty potrzebne do podłączenia całej instalacji 

(okablowanie i płytka prototypowa). 

 Po włączeniu urządzenie wykonuje serię pomiarów aktualnej wilgotności w pomieszczeniu, 

z której program wyodrębnia średnią wartość i wyświetla ją na wyświetlaczu. Następnie użytkownik ma 

możliwość wprowadzenia własnej żądanej wartości wilgotności. Program wykonuje obliczenia 

i uruchamia urządzenie na okres od 30 do 120 minut, a następnie automatycznie się wyłącza. 

Wyświetlacz i przyciski służą do wprowadzania informacji. Czerwona dioda LED wskazuje, że poziom 

wilgotności zbliża się do krytycznego progu parametrów niekorzystnych. 

 

 

3.5 Smart pot - dla prowadzących intensywny tryb życia miłośników roślin 

 Samo-nawadniająca doniczka autorstwa Marii Okhrymowicz to niewielka forma kryjąca 

inteligentne rozwiązania. Istotą tego projektu jest specyficzna struktura doniczki i wbudowany 

interaktywny system nawadniania. W doniczce znajdują się dwa czujniki wilgotności. Jeden z nich 

znajduje się w pojemniku na wodę (obudowa zewnętrzna). Jeśli nie ma wody, wskazuje to dioda LED 

(brak wody). Drugi czujnik służy do pomiaru wilgotności gleby. Gdy pojawia się potrzeba podlania 

rośliny, aktywowana jest pompa, która pobiera wodę ze zbiornika i podlewa roślinę. 
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Rysunek 13. Zdjęcie prototypu i wskaźniki elementów konstrukcyjnych. 

3.6 Lampka ostrzegawcza - w odpowiedzi na zanieczyszczenie powietrza 

 Urządzenie autorstwa Anny Miszko wykorzystuje lokalny czujnik jakości powietrza (czujnik 

stężenia pyłu/cząstek) i platformę Arduino. Poziom czerwonego uzależniony jest od informacji 

dostarczonych za pośrednictwem aplikacji online, ilustrującej stan zanieczyszczenia powietrza. 

Dodatkową opcją jest tradycyjna funkcja lampy (biała). 

 

Rysunek 14. Zdjęcie prototypu jako tradycyjnej lampy (po lewej) oraz w wersji alarmowej (po prawej). 

3.7 Owocowa ruletka -  aby zdrowo cieszyć się życiem 

 Stworzona przez Karolinę Stec gra z wbudowaną miską na owoce i losowym systemem 

oświetlenia, sterowanym przez Arduino, to interaktywny przedmiot codziennego użytku wspierający 

zdrową dietę. 

 Główny przycisk aktywuje losowanie owoców. Na obrzeżach znajdują się diody LED 

sygnalizujące proces losowania. Ostatnia zapalona dioda wskazuje wylosowany owoc. Celem 

urządzenia jest zachęcenie dzieci, poprzez zabawę, do zdrowego odżywiania. 
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Rysunek 15. Zdjęcie prototypu ze wskaźnikami elementów konstrukcyjnych. 

4. Zakończenie 

 Trudno jest postrzegać design jako zjawisko jednoznaczne oraz stabilne w swoim wymiarze. 

Chociaż ma on swoją historię i niepodważalny rdzeń semantyczny, oparty na wartościach takich jak 

trwałość, użyteczność lub piękno, z pewnością nie można zignorować jego ciągłych reinterpretacji, które 

są wynikiem wielkich przemian społeczno-kulturowych na przełomie XX i XXI wieku. 

 Obecna rzeczywistość, pełna nowych technologii i innowacyjnych narzędzi, stawia przed 

szeroko pojętym designem nowe wyzwania. Rosnąca popularność innowacyjnych form komunikacji 

stworzyła nowe rodzaje przestrzeni, czasu, tożsamości, czasu trwania i dostępności. Ten stan rzeczy 

zmusza nas do ponownego przemyślenia zadań samego designu, koncentrując wysiłki na tworzeniu 

nowych szlaków komunikacyjnych w relacji człowiek-środowisko. 

 Dzisiejszy design to nic innego jak budowanie wielowymiarowego języka pomiędzy 

społeczeństwem a otaczającą go rzeczywistością (co jest doceniane nie tylko w dziedzinie designu, ale 

także w innych sektorach ludzkiej aktywności). Jest pomostem między nauką i technologią a jej 

użytkownikami. Projektowanie stało się nie tylko narzędziem do modelowania przestrzeni, w której 

żyjemy, ale także mechanizmem symulacji zachodzących w nim działań. Design jest w stanie 

kształtować wzorce myślowe, zachowania, a nawet organizować wszelkiego rodzaju usługi i systemy 

polityczne, staje się zatem najważniejszym czynnikiem wymiany kulturalnej i gospodarczej XXI wieku, 

co zostało opisane w raporcie Komisji Europejskiej z 2009 roku: Design as a driver of user-centered 

innovation  (KE, 2009). 

 Badania wykazały, że przekazanie tego samego problemu projektowego w ręce jednego lub 

większej ilości specjalistów daje nieocenione rezultaty nie tylko na poziomie działań projektowych lub 

wytworzonych artefaktów, ale także na poziomie podnoszenia poziomu umiejętności poszczególnych 

członków zespołu projektowego. Poza swobodnym przepływem myśli i wymianą doświadczeń, wśród 

cennych korzyści najważniejsza jest stymulacja wynikająca z oddziaływania na siebie kilku różnych 

perspektyw. 

 Wydaje się wysoce prawdopodobne, że interaktywność stanie się w dalszym tempie rozwoju 

cywilizacji integralną częścią codziennego życia. Czerpiąc inspirację z tego stanu rzeczy design 

ewoluuje sam w sobie, tworząc nowe przestrzenie dla krytyki, spekulacji, misji społecznych, a nawet 

działań performatywnych, co zasugerowano w omawianym studium przypadków. 

 

 

 



17 
 

5. Bibliografia: 

Komisja Europejska (2009). Design as a driver of user-centered innovation.  
Dowlatshahi, S. (1992). Product design in a concurrent engineering environment: an optimization 

approach, International Journal of Production Research, 30:8, 1803-1818, DOI: 
10.1080/00207549208948123 

 
Kumar, M., Tunio, M., and Abbas, M. (2010). How to Make a Ruben's Tube. 

instructables.com/id/How-to-make-a-Rubens-Tube/ (Dostęp: 15 grudnia 2019). 
 
Norman, D. (1988). The Design of Everyday Things. Nowy Jork: Basic Books. ISBN 978-0-465-

06710-7. 
 
Pakuło, K. (2011). Interaktywne przestrzenie – pomiędzy sztuką, technologią i nauką. Arteon , 5, s. 13.  
Rosson, M., B. and Carroll, J., M. (2002). Scenario-Based Design, [w:] J. Jacko, A. Sears, The Human-

Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications, 

Lawrence Erlbaum Associates, s. 1032-1050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

The use of new technologies in defining new furniture functions – case studies 

 

Dominika Sobolewska, PhD  
Faculty of Interior Architecture, Design and Stage Design 
 
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław 
 

 

1. Introduction 
 
 Objects of everyday use are usually considered a carrier of values and cultural norms, and they 
often deepen stereotypes. 

 Although stereotypes are an important means in illustrating specific phenomena or social 

functions, they are not the only backbone of reality. In the era of fast-progressing and far-reaching global 

civilizational changes, their reinterpretation must be taken into account - this is one of the tasks of today's 

designers. In the era of rapidly progressing development in many parallel areas of human activity, they 

must assume the attitude of people of the so-called New Renaissance.  
 By taking on the role of an intermediary between science and technology and its users, contemporary 

designers must be equipped with skills that will make them not only creators but also directors of processes 

taking place in this structure. While elaborating a scenario for individual actions, they must take into 

account the users’ expectations. Therefore, some of the formal decisions that they make are put into the 

hands of the users. This is in line with new design paradigms, especially the user-oriented and 

participatory ones. 
 Designing is a term that is used quite commonly nowadays. We design not only architecture, 
interiors, products, accessories, but also systems, social thinking, and design processes themselves. What 
does this mean in practice? Properly arranged designing of design and considering the dynamics 
of civilizational and cultural changes can be a driving force in shaping new social behaviors, lifestyles, and 
patterns. Therefore, it will not be an exaggeration to see design as a powerful tool for redefining customs, 
identities, and social missions. This study will be a timid attempt at presenting it this way. 

 The initiatives of the Laboratory for Designing Interactive Spaces & Objects operating at the 

Faculty of Interior Architecture and Design at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in 

Wrocław will be presented. It will be essential to demonstrate the design methods accompanying the 

teaching process. A carefully designed curriculum is aimed at educating future designers who are 

aware of new needs and open to an interdisciplinary approach to design. The purpose of teaching in 

this case is to redefine social needs through research conducted with the participation of specialists 

from other fields and the implementation of prototypes with the involvement of new technologies.  
 The assumption of the presented study is to overcome stereotypical functions of objects by 
equipping them with new properties that stem from the application of technological solutions. The idea 
behind the research was to look for answers both to individual needs of users and to broader social 
needs that result from socio-civilizational changes.  
 

 
2. Research objectives and context 

 
 Laboratory for Designing Interactive Spaces & Objects of the Faculty of Interior Architecture 
and Design at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław (PL), has been created 

as an experimental platform combining the knowledge of various specialists and using technological 
achievements. It deals with designing pro-social interactive objects for the needs of cultural 

institutions, festivals, parks, public institutions, and individuals. The aim is to explore design 
methodology that emphasizes participatory aspects of designed artefacts.  
 Didactic and design processes promoted at the Laboratory definitely dismiss the cause-and-
effect idea of the design model, focusing instead on non-linear production process derived from 
concurrent engineering, where both activities are performed in a concurrent and simultaneous fashion. 
The equivalent of such a structure on the plane of design is the synchronous design with all the 
procedures generated within it (Dowlatshahi, 1992). The nature and specificity of their course are 
an essential part of contemporary new design model theory. The design aspirations themselves, based 
on such criteria as durability, utility or beauty, remain unchanged here. It is rather about transformations 
of the interrelationship of the subsequent design stages and their connection with the final realization 
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and timetable of actions. The values that stem from the commonplace patterns are: analysis, synthesis, 
and the final design. Their embedding in the constellation of implementation activities and the mobile 
status of the assigned action is undergoing revaluation. Free movement of selected processes around the 
design process becomes possible, which allows flexible return to source impulses and intermediate 
procedures.  
 The basis for the synchronous design method is therefore the synergy of parallel activities, 

powered by mutual collaboration. It is close to the idea of Collaborative Design concept, the research 

of which goes beyond the traditional framework of perceiving its role in purely technical terms and 
opens up to unconventional methods of observation and the creation of new design processes. In an 

academic context this means cooperation between researchers representing various disciplines, 
combining them into so-called research teams and being open to interaction with all kinds of external 

entities.  
 The studies have been conducted in the basic scope. They comprised experimental work 
undertaken primarily to acquire new knowledge on the foundations of phenomena and observable facts 

without  focusing on direct commercial exploitation. The key activities were centered around multi-
directionality of design with due account of fields such as architecture, interior design, industrial design, 
graphic design, information and communication technology, and social sciences.  
This document presents design practices of this kind and their results. Chosen student projects will be 
presented as case studies, with particular attention paid to two master’s degree diplomas: Table Cords 

and Play with Fire. The aim of this study is to prove that interdisciplinarity, particularly the synergy 
of design and new media (even on the smallest scale), may generate innovative design solutions, which 

impacts the emergence and personalization of new utility functions, as well as strengthening the user-
object relation.    
 The projects are the result of a search for new functions of interior design elements and 
a constructive dialogue with the surrounding reality.  
 Answers were sought to the following questions: “Can design contribute to changes in users’ 
habits, in their way of thinking and in their knowledge of how tangible reality is shaped, and how we 
enter into relations with it?”, “Can design raise awareness?”, “To what extent can design influence our 
emotions?”. 
 
 

3. Methodology 

 

 Students accustomed to traditional areas of design competence were to deal with a new field of 

knowledge – this time, programming. Their main task was to develop a reactive/interactive object with 

original formal values and clearly defined social functions that would meet the needs of today’s reality 

with the use of an interactive data source (API system, eg. weather station, air quality) or selected sensors 

(eg., temperature sensor, proximity sensor, humidity sensor, accelerometer, IR sensor, pressure sensor, 

light sensor, smog sensor, ultrasonic sensor etc.). The focal purpose was to solve the problem and 

emphasize an efficient combination of technological and software tissue with the physical structure of 

the object. The work on the project had been preceded by a thorough analysis of available databases and 

with alertness to the dynamics and visual character of presented parameters.  
 The methodology, though based on significant design principles, was formed in accordance with 
a specific narrative. Selection of design methods often depended on the problem area, but in most cases the 

basic assumptions that guided the subsequent stages of work were as follows: 

 Interdisciplinarity (practical application of the so-called intellectual digestion)

 Scenario-based design

 Elements of Design Thinking 
 

 The nature of processes that accompanied the production of design solutions within the 

conducted research was experimental. It was particularly significant to create conditions that would 

allow all design factors to be controlled and be subject to a thorough collective observation. All practical 

actions accompanied a theory that accentuates advantages that arise from interdisciplinary cooperation
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(particularly the consolidation of new media achievements and design). Carried out to systematize 
and rationalize facts, as well as explain causes of their occurrence and foresee future events, they 
were focused on overcoming stereotypical functions of the designed objects.  
 Interdisciplinarity in the context of the discussed research meant a confrontation of 
interior design students with technological phenomena. The designers were purposefully 
confronted with technological knowledge and the programmers - with strategies adopted in 
design.  
 New technologies served as a starting point. The aim of the first phase of research work was 
to allow the designers to acquire basic programming skills and to gain a new perspective on the 
design problem. In the first phase of the research work, the designers explored the secrets of 
programming. Workshops were organized under the name of Creative Coding along with a series  
of exercises conducted by the programmers: using Arduino, the designers tested how different kinds 
of sensors and Internet applications work.   
 The methodology adopted for all the projects oscillated around achievements in the field of 
scenario-based design, processes borrowed from the human-computer interaction, and software 
engineering disciplines. In the context of the research, the scenario-based method was characterized by 
a more differentiated user context, a larger spectrum of receivers’ traits, and more tangible solutions, 
complemented by elements of Design Thinking procedures.  
 The design processes also included elements of user-centered design methodology and Design 
Thinking such as empathy, definition, ideation, prototyping and testing (Rosson, 2002). As already 
mentioned above, the research was preceded by practical exercises in programming. The confrontation 
with programming using Arduino or Raspberry pi was conducted simultaneously with generating the 
first design concepts. Characteristics of specific sensors and interactive data sources inspired first design 
scenarios. Individual scenarios, apart from formal technical assumptions (a skillful combination of the 
technological tissue of an object and its physical structure), were focused on finding original, innovative 
design solutions that follow the spirit of socio-civilizational transformations. In some objects, a message 
was brought forward as a carrier of new cultural values. It has become significant that objects of 
everyday use are designed in a way that allows them to fulfill an important social role despite never 
being put on the market.  
 Individual scenarios were then brainstormed by an interdisciplinary team of students and tutors 
(an interior designer, a programmer, a visual communication designer). Oftentimes,  the first prototypes 
that used technological structure and commonly available materials (such as cardboard or PVC) would 
appear already at this stage of work.  
 The process of perfecting individual concepts was executed in two different ways. First, 

technological strategies that aimed at reaching the most optimal interactive solutions were developed, and 

second, the object function and the form that is integrated with them were determined. Here, empathy 

towards the user was significant as the vital element that supports interaction modelling, which is compliant 

with the assumptions of Donald A. Norman who stated, “Design is really an act of 
 
communication, which means having a deep understanding of the person with whom the designer  
is communicating”(Norman, 1988).  
 Determining social needs in terms of the scenario of interactions that engages users’ reflective 

emotions was the stage that had preceded the idea-generating phase. The final selection of an idea took 

place through group brainstorming and practical improvement of the prototype. 
 Experience has shown that the prototyping phase in particular has given the greatest room for 

maneuvering when it comes to mutual resonance between interdisciplinary teams. Tests conducted at the 

level of technology have often inspired the modification of the form itself, and sometimes the function 

of the object. Work on the so-called living organism was extremely flexible, which was also significant 

when testing the object with the participation of users. 

 

3. Case studies and results 
 

 An object of everyday use reflects the specificity of activities performed by human beings, but 
recently the opposite is even more frequent. The object defines, imposes or suggests certain behaviors. 

On the level of interior architecture, for example, these are educational museum facilities, interactive 
market stands, information points, and lighting elements. Developed by capable designers, they can be 

a signpost for human habits. Hence, it is not far from shaping new lifestyles, and thus shaping changes 

in the broadly understood socio-civilizational system.  
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 This study will be a collection of examples of such design ambitions. Interactive hybrid 

furniture will be described, wherein the range of standard functions has been expanded thanks to the 

interdisciplinary design approach. These will be selected works of MA students implemented in the 

Laboratory for Designing Interactive Spaces & Objects. Particular attention will be paid to two MA 

diploma projects: Table Cords and Play with Fire. 

 

3.1 Table Cords – an interactive table for the culture of dialogue 

 

 Table Cords (Figure 1) by Agata Socha is a project implemented in line with the assumptions  
of socially engaged design. The object was designed for two interlocutors. Its purpose is to draw 

the user’s attention to the culture of dialogue. 
 

 The main inspiration for the furniture is the phenomenon of stretching and loosening the vocal 

cords. This mechanism, processed into phenomena physically incorporated into a table top, reflects 

the tension between users. 
 
 Choosing a table as an object of the analysis is also not accidental. The table top is often a 

witness of intimate interactions between users. 
 
 While having a dialogue, when overwhelmed with the subject, users easily reach the heights of 

decibels in the conversation. This is even more evident during arguments. People often lose control over 

their emotions, the first symptom of which is raising their voices. That is why the Table Cords object was 

designed: to moderate the culture of people’s speeches, especially in terms of their loudness. 
 
 These studies could also, of course, take into account body language and the content 

of the conversation, but the stage of research in Table Cords focused on the acoustic properties 

of interpersonal relationships. Body language analysis was conducted only in terms of 

ergonomic research and table form development. 

 

 Before starting the design processes, it was necessary to conduct research on the behavior  
of the interlocutors during the conversation. Observations of the users’ behavior were conducted 

during discussions with different opinions. Two aspects were taken into account: body language and 

voice. 
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In order for the results to be averaged, the test group included pairs of people who knew each other, 

as well as complete strangers; introverts and extroverts. In some conversations, the interlocutors have 

been asked to discuss the imposed worldview theme, where participants had opposing views.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1. Photograph of the Table Cords prototype made in 2019. 
 

 

 Observations were made in terms of the intensity of sounds generated by the interlocutors. 

The data on triggered decibels recorded by a microphone, and consulted with specialists in the field 

of psychology, served as a starting point for subsequent calibration of control devices responsible for 

the tension of the fabric that was to visualize this interaction (Figure 4). A set of information was 

obtained on the levels of sound intensity, which was considered as affecting conversation comfort in 

a negative way. 
 

 A microphone is the receiver of sound waves. It routes the processed digital message to the 

central unit (later referred to as CPU) - Arduino uno. The CPU converts data according to a pre-

programmed, properly programmed code. This signal is received by the engine control unit. Then the 

motor carries out the adequate number of steps, transferred with the help of gears, onto a shaft that 

wraps strips of tubular crinoline on itself (Figure 2, 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2. Connection diagram between electronic and moving table elements 
 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Visualization of electronics located in the side nook of the table, opened with 
a pressure flap. 

 

 The Table Cords furniture responds to loudness levels established by the designer in cooperation 

with a psychologist and a programmer (Figure 5). The volume scale generated by users is captured with 

a microphone, which, when exceeding the appropriate threshold, activates the mechanism for 

tightening the crinoline strings. This way, the tense atmosphere at the table is visualized on the surface 

of the table top through the physical tension of the strings. The Table Cords furniture is interactive 

and dependent on the intuitive behavior of users. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4. Conversation volume levels represented by visualizations showing the top surface of the table. 

 

 Table Cords described in this paper draw attention to the culture of dialogue, which is an 

indisputable value in the area of interpersonal relations. Analyses and suggested solutions certainly 

provide the basis for further exploration. As mentioned before, these studies could be expanded to 

include body language and a substantive analysis of the content of dialogues to develop new 

furniture features. For example, a motion tracking system and even EEG could be used for this 

purpose.  
 
 The quality of dialogues could be additionally measured by the use of artificial intelligence. 

Table responses to negative emotions could be even more emphasized (through vibration, verbal 

feedback, etc.). The table itself could become a diary, recording data that would, after introducing the 

appropriate software, monitor the frequency of our quarrels and unpleasant conversations. The 

interactive properties
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given to it could be flexibly modelled and updated in line with the development of new 

technologies. Table Cords can be a supporting element in therapeutic studies. It can also initiate new 

trends in cafés, focused on non-violent dialogue. In a way, it may be a product suggesting new 

trends in conducting talks. 

 

3.2 Play with Fire – a new kind of interior ritual 

 

 In the 21st century which is characterized by an amazing development of technology, many 

devices from previous eras lose their importance in everyday life. One of such examples is a fireplace. 

Once the main source of heat, today marginalized for example due to renewable energy sources. Despite 

losing the superior position in the hierarchy of necessary devices, fireplaces still seem to be needed. 

Users still desire the effect of a burning fire - especially at home. The presence of fire seems to favour 

integration, relaxation and a sense of security. Currently, many alternative fireplaces are available, for 

instance faux fireplaces with purely aesthetic functions. 
 
 The purpose of this research is to go a step further in seeking the answer to the question: 

what role should the fireplace of the 21st century play? Is it still supposed to be just a nice facade, 

or can it provide users with some additional value? 
 

 In order to answer this question, certain assumptions have been made. In the context of 

research, the concept of fire must be redefined. Other possibilities and ways to combine it with new 

technologies should be considered. Physics can be an inspiration. Seemingly unconnected with art and 

design, in this field new paths of cooperation may be found. 
 
 The following study presents the design of an interactive fireplace Play with Fire (Figure 5) 

by Aleksandra Łukasik, which was a result of cooperation with specialists from various fields, 

including: a programmer, an acoustician, and experts in physics. This collaboration was an integral 

part of the design processes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5. Play with Fire and guitar playing. 
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 Creating the prototype was preceded by an analysis of the needs of a selected group of users  
to determine the optimal relaxation features of the furniture. Then, research on the form and scale 

of the object, practical tests using Rubens’ Tube, and programming works were carried out 

simultaneously. 
 

 The initial premise of the project was to create a free-standing, personalized and elegant object. 

The form and the materials used were inspired by musical instruments and the atmosphere of jazz clubs. 

Dark wooden casing of the object, which contrasts with the copper glow, was to meet the design 

assumptions. There was a deliberate reference to Art déco, which by definition  
is a classic modernity and perfectly matches the characteristics of the design. The front and the back of 

the object are visually opposing in terms of relief dynamics (Figure 6). 
 

 In the design of an interactive fireplace, American walnut veneered panels supplemented with 

flat copper bars were used for the casing. The interior of the furnace was lined with a perforated copper 

sheet. During installation, the space with fire  was secured with smoked tempered glass. The internal 

structure consists of 20 x 20 mm closed steel profiles. The gas installation consists of a 10 cm diameter 

perforated pipe to which gas is supplied, similar to the Rubens’ tube principle (Kumar, 2010). In the 

prototype, a gas cylinder for tourist purposes was used. The alternative is a fixed gas connection. 

Ultimately, a solenoid valve (24V) is provided to control the gas supply. A loudspeaker is attached to 

the pipe, which is sealed with a membrane on one side (Figure 7, 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6. View of the front and the back of the furniture - visualizations and technical drawings. 
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Figure 7. Technical drawings showing the internal structure of the object: Play with Fire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 8. Diagram of Rubens’ tube usage. 

 

 The object is operated by a central unit – a Raspberry Pi 3 b + board. The device is connected 

to the Internet and synchronized with a mobile phone with Android system, where an application 

dedicated to project functionality management is installed. Control signals are supported via GPIO. 

These are e.g., general-purpose inputs/outputs that can be used to operate, among others, LEDs, motor 

controllers, and buttons. These include pins that support SPI, I2C and UART interfaces 
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 Play with Fire is an interactive piece of furniture - an acoustic fireplace with heating and 

relaxing qualities. The fleeting element serves as a sound equalizer here. This is possible due to the use 

of a gas installation – Rubens’ tube. The furniture is controlled by the aforementioned, dedicated phone 

application. The flame reacts to every sound, to music tracks generated from Spotify, as well as to a 

musical instrument or a microphone connected to the speaker. Thanks to this, the user has an option of 

playing with fire. The dynamics of the song and instrumental changes affect the quality of flames. Fire 

can change its appearance from a harmonious line to high jumps up to several dozen centimeters. The 

piece of furniture in itself can be an interior decoration, and while being used, it can be an additional 

attraction and source of fun. 
 
 Play with Fire, initially created for individual recipients, enjoyed great interest of culture-

forming environments. The potential for its use seems very promising, especially in the field of 

sublime, experimental musical events and performative activities. The object, in synergy with the 

musician, can play the role of an accelerator of users’ sensory experiences. It can also be a source of 

inspiration for the musical activity of the musicians themselves. 

 

3.3 Ø - robots as intermediaries in spatial design creations 

 

 The Ø project by Ali Alperen Sahin is an example of a stage design experiment carried 
out by an interior design student through interdisciplinary research. 
 Consulting with the specialists in sound, interactive design, interior design, and with the 
Laboratory, the author of the work developed the concept of an immersive contemplative space, where 
the main role is played by a set of devices synchronized with each other with the use of appropriate 
software. The engine of their operation are two programmed Dobot Magician V2 robots - Advanced 
Educational Plan. The design load, or at least its executive part, was dropped on technological devices, 
which in the hands of the designer became a tool for creating the author's visual conceptions. His task 
resembles the role of a film set director. In this case, the design, strictly based on the scenario method, 
consists of arranging the interaction between all elements of the technological and spatial structure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Tools and elements involved in the creative process. 

 

 Using various types of software, a central processing unit, robots, projectors, a sound system, 

and appropriate lighting, the designer creates a spatial dialogue between light and shadow understood 
as a state defined by the symbol Ø. The use of the values of space and fog is an integral element of the 
creation processes. 
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Figure 10. Areas of research threads and creation tools.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11. Documentation of stage design lighting effects obtained with the use of robots. 
 

 

 The project presented in this study perfectly illustrates the scope of new competences 
of designers and cross-disciplinary approaches of design processes. 
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3.4 Fuji - poetic humidification of the interior 

 

 The idea for the prototype realized by Igor Tumanis was created through the need to improve 
the quality, aesthetic value and automation of the air humidification process at home. The inspiration 
for the form was Mount Fuji, which is both an active stratovolcano and the highest peak in Japan.  
 The assumption was that the device  was to simply take measurements of current humidity 
level in the room, and then provide the user with an option to choose the humidity level.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12. Left: Photo of the prototype made of milk plexiglass with local veneer in matt black. 
Right: a technological diagram. 

 

 For implementation, an AG141 ionizer with multicolor LEDs, together with a power supply, 
was used. It constituted the basis of the project. In addition, the prototype used an Arduino UNO 
microcomputer to control all components, a DHT11 sensor for humidity measurements, an HD44780 
LCD display for visualizing data from a computer, and the components needed to connect the entire 
installation (wiring and a prototype board). 
  
 After turning on the device, a series of measurements of the current humidity of the room is 

made, from which the program extracts the average value and shows it on the display. Then, the user 
has the option of entering their own desired humidity value. The program performs calculations and 

runs the device for a period of 30 to 120 minutes and then automatically deactivates. The display and 
buttons are used to enter information. The red LED indicates that the humidity level is approaching 

a critical threshold of adverse parameters. 
 

 

3.5 Smart pot – for plant lovers with a busy lifestyle 

  
 A self-watering flowerpot by Maria Okhrymowicz is a small form that conceals intelligent 
solutions. The substance of this design is the specific structure of the pot and the built-in interactive 

irrigation system. There are two humidity sensors in the pot. One is in the water pot (outer casing). If 
there is no water, it is indicated by a LED (no water). The second humidity sensor is used to measure 

the soil moisture of the plant. If there is a need for watering the plant, a pump is activated that draws 

water from the container and waters the plant. 
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Figure 13. Photo of the prototype with the indicators of construction elements. 
 

 

3.6. Warning lamp - in response to air pollution 

 

 The device by Anna Miszko uses a local air quality sensor (dust/particle concentration sensor) 
and the Arduino platform. Depending on the programmed air pollution levels, the appropriate level of 
red lighting is lit. An additional option is the lamp function (white).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 14.Photo of the prototype as a traditional lamp (left) and in the alarm version (right). 
 

 

3.7. Fruit roulette to enjoy life in a healthy way 
 
 Created by Karolina Stec, the game with an integrated fruit bowl and a random lighting 
control system managed by Arduino is an interactive object of everyday use that supports a 
healthy diet. 
  
 The main button activates a random fruit draw. There are LEDs on the perimeter that indicate 
the draw process. The last LED on indicates the fruit selected for eating. Its aim is to encourage children 
to eat healthy food (fruit) through play. 
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Figure 15. Photo of the prototype with the indicators of construction elements. 

 

4. Conclusion 
 

 When talking about design, it is difficult to perceive it as an unambiguous phenomenon, stable 

in its dimension. Although it has its own history and unquestionable semantic core, based on values 

such as durability, usefulness, or beauty, it is certainly impossible to ignore its continuous 

reinterpretations, which resulted from great socio-cultural changes at the turn of the 20th to the 21st 

century. 
 
 The present reality, full of new technologies and innovative tools, poses new challenges 

to broadly understood design. The increasing popularity of innovative forms of communication has 

created new types of space, time, identity, duration, and availability. This state of affairs forces us to 

rethink the obligations of design itself, concentrating its efforts on blazing new communication trails 

in the human-environment relation. 
 
 Today's design is nothing else than building a multidimensional language between society and 

the surrounding reality (which is appreciated not only in the field of design but also in other sectors of 

human activity). It is a bridge between science and technology, and its users. Design has become not 

only a tool for modelling the space we live in, but also a mechanism for simulating the actions taking 

place in it. Being capable of shaping thought patterns, behaviors, and even arranging all kinds of services 

and political systems, design becomes the most important factor of the cultural and economic exchange 

of the 21st century, which has been described in the European Commission's 2009 Report Design as a 

driver of user centered innovation (EC, 2009). 
 
 The research has shown that putting the same design problem into the hands of one or more 

specialists gives invaluable results not only at the level of project actions or artefacts produced, but 

also in enhancing the level of skills of individual project team members. Among the precious profits, 

apart from the free flow of thought and exchange of experience, the most important is the stimulation 

that results from the resonance of several different perspectives. 
 

 It seems highly likely that interactivity, at a further pace of civilization development, will 

become an integral part of everyday life. Inspired by this state of affairs design evolves in itself, 

creating new spaces for criticism, speculation, social missions, or even performative actions, which 

was suggested in the discussed case study.
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