
Design in Mobility
9.30 - 10.00  Rejestracja

  Powitanie : Ewa Chudecka, Centrum Designu Gdynia
 
10.00 - 10.30 E-motocykl Johammer J1 i hulajnoga UCARVER

Philipp Halla (Dyrektor zarządzający austriackiej firmy 
VERTICAL eMobility) opowie o futurystycznym motocyklu 
elektrycznym Johammmer J1 z innowacyjną technologią 
energetyczną, osiągający prędkość 200 km/h. To produkt, 
który otrzymał nagrodę państwa austriackiego za „Dobrą 
Formę”  w 2015 r.  Drugim prezentowanym projektem będzie 
hulajnoga – UCARVER, która osiąga maksymalną prędkość 
25 km/h i świetnie integruje się ze środkami komunikacji 
miejskiej.

10.45 - 11.15  Urban Bike 10, Zehus Human + Zero Emission Human Synergy
Roberto Romagnoli włoski architekt z Mediolanu  
zaprezentuje rower miejski. Projektant, wraz z twórcą 
Offiseria, postanowił użyć aluminium w celu stworzenia 
ramy, ze względu na cechy charakterystyczne wytrzymałości, 
lekkości i recyklingu. Celem “Street bike 10” jest połączenie 
silnego wzornictwa z technologią, materiałami recyklingu, 
innowacjami i silnikiem elektrycznym – to wszystko aby 
osiągnąć nowy rodzaj zrównoważonej mobilności.

11.30 - 12.00 Zarządzanie i ładowanie e-rowerów, wynajem mobilności
Klaus Ziegler przedstawi najnowocześniejszy system 
zarządzania i ładowania rowerów elektrycznych  
w przestrzeni miejskiej – wynajem mobilności austriackiej 
firmy Sycube. 

12.00 - 13.00 Przerwa kawowa

13.00 - 13.30 Wóz strażacki na lotniskach Rosenbauer Panther oraz
  ekojacht Morhpeo

Daniel Huber (współzałożyciel Spirit Design w 1993, partner 
zarządzający i szef w branży projektowania strategicznego) 
zapozna nas z najnowocześniejszym projektem wozu 
strażackiego wykorzystywanego na lotnisku – Rosenbauer 
PANTHER, będącego synonimem szybkości, innowacyjności, 
bezpieczeństwa, dobrego wzornictwa i doskonałej skuteczności 
podczas zwalczania pożarów. Rosenbauer PANTHER otrzymał 
nagrodę państwa austriackiego za „Dobrą Formę” w 2015 r. 
Drugim prezentowanym produktem jest 50-metrowy ekojacht 
“Morpheo”. Język projektowania jachtu jest inspirowany 
awangardową architekturą Bauhaus z lat 20. i 30. XX wieku. 
Do budowy statku zostały wykorzystane materiały z recyklingu, 
takie jak stal, szkło i stare drewno.

13.45 - 14.15 Prawa autorskie: wykorzystywanie dzieł sztuki na pojazdach, 
  J.L. Gartner – Design na Porsche 911  

Günter Schönberger (Dyrektor zarządzający Bildrecht – 
austriacka organizacja zajmująca się prawami autorskimi 
artystów wizualnych) omówi problem praw autorskich dzieł 
we wzornictwie związanych z projektowaniem samochodów. 
Za przykład posłuży projekt austriackiego artysty Joachima 
Lothara Gartnera wykorzystany na Porsche 911.

14.30 - 15.00 299 793 km/s
Magdalena Lukas-Jurkowski, polska mistrzyni rajdowa, 
przedstawi swoje projekty związane z szybką jazdą oraz 
projekt rzeźby Macieja Jurkowskiego-Lukasa pt. 299 793 km/s 
– prędkość światła!

15.00 - 17.00 Networking i bankiet

Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o rejestrację do dnia 5.10.17 na stronie internetowej www.dniaustrii.eu
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