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W poszukiwaniu inspiracji...

Fot. Marcin Fedro

Design to dziedzina sztuki zajmująca się tworzeniem
formy użytkowej, architektury oraz wszystkich urządzeń
i przedmiotów, które Nas otaczają. Design jest bardziej
cechą sztuki niż ogólnym projektowaniem, a za najważniejsze cechy uważa się funkcjonalność, ergonomię a na
końcu efektowny wygląd. W obecnych czasach powszechne jest projektowanie funkcjonalnych mebli, które spotykamy coraz częściej w mieszkaniach, siedzibach firm
oraz miejscach publicznych. Powoli tymi słowami zmierzam do ciekawych targów związanych z meblarstwem
i projektowaniem wnętrz, a dokładnie chodzi o Międzynarodowe Targi ISALONI w Mediolanie. My, studenci architektury wnętrz mieliśmy okazję uczestniczyć w 51
Targach ISALONI dokładnie znajdujących się w Fiera di
Milano w dniach 17-22 kwietnia br. O targach dowiedzieliśmy się od naszej pani promotor pracy licencjackiej dr
Anny Owsian–Matyji z Pracowni projektowania mebla,
która w poprzednich latach miała okazję zobaczyć stoiska firm meblarskich w Mediolanie. Nie byłoby nas tam
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gdyby nie to, że dostaliśmy dofinansowanie od Parlamentu Studenckiego UZ.
Mieszkaliśmy w Bergamo, piękne miasto, gdzie starsza
część miasta znajduje się na wzgórzu. Przez 3 dni wstawaliśmy wcześnie rano, żeby dojechać do Fiera di Milano
około 60 km. Zwiedzanie tak dużych targów wymagało odpowiedniego przygotowania wcześniej planu, co chcemy
zobaczyć, jak chodzić, żeby nie przechodzić kilkakrotnie
obok tego samego stoiska. Podczas Targów ISALONI było
5 odrębnych wystaw: Classic, Modern, Satelite, Kuchnie i
Łazienki. Na samym początku zwiedzania, sama bryła osłaniająca alejki pomiędzy pawilonami, wymagała zwrócenia
szczególnej uwagi, a jeszcze nie weszliśmy do pawilonów.
Kiedy znaleźliśmy się już w środku zetknęliśmy się z „falą”
kolorów i niespotykanych kształtów. Dominowały podstawowe kolory złożone kontrastowo, oraz odcienie kolorów
jaskrawych. Stoiska prezentowano w zależności od wielkości firmy – koncerny ogromne pawilony, a mniejsze firmy ok. 20-40 mkw. Szczególną uwagę przyciągnęły meble
tapicerowane, ponieważ można było na chwilę spocząć i
podziwiać ekskluzywne meble z perspektywy siedzącej.
Ciekawym pawilonem również był pawilon, gdzie wystawiali się młodzi studenci, promując uczelnie europejskie
oraz te zza Oceanu Atlantyckiego. Młodzi artyści mogli
także popisać się wyobraźnią i poczuciem przestrzeni w
przedstawianych tam meblach. Np. Gimnazjum Plastyczne z Serbii przedstawiło całą kolekcję krzesełek i leżaków
zaprojektowanych dla ludzi podróżujących, ponieważ były
odpowiednio składane, nie zajmując w ten sposób dużo
miejsca. Dodatkowo dopatrzyliśmy się kilku nowoczesnych rozwiązań łączenia mebli modułowych, oraz nowo-
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czesnych zamków zawiasów i podnośników. Poza Fiera di
Milano ciekawym miejscem do zwiedzenia były Targi Dizajnerskie w samym centrum Milanu tzw. ZONA TORTONA,
gdzie bezpłatnie można było zobaczyć stoiska firm również
z całego świata. Targi te były zupełnie za darmo, a wśród
wystawców znaleźli się również projektanci z Polski. Nam
osobiście podobały się Targi ISALONI i Zona Tortona dlatego, że wychodząc z pawilonów firm produkujących meble
już wiele lat, z rodzinnymi tradycjami, wieczorem znaleźliśmy się wśród młodych ludzi, którzy tak samo jak my
są studentami, zajmują się projektowaniem mebli i różnych przedmiotów lub też ludzi nie związanych zupełnie
z projektowaniem, po prostu ciekawymi”świata”. I tak
nam zleciały dni do soboty, gdzie o 10.00 wymeldowaliśmy
się z Hostelu i zabrano nas na wycieczkę do Mediolanu. Tak
szczerze, to już nie bardzo chcieliśmy cokolwiek jeszcze
zwiedzać, ponieważ zwiedzanie targów mocno dało się we
znaki, a nogi odmawiały posłuszeństwa. Głównym celem
dla nas była Katedra Duomo St. Maria Nascente di Milano
oraz okoliczna zabudowa do upamiętnienia na zdjęciach,
następnie za pomocą mapy znaleźliśmy park - zielony,
kwitnący, ze stawem, a w wodzie duże karasie. Uznaliśmy
to miejsce za odpowiednie na wypoczynek, położyliśmy
się na trawie w oczekiwaniu na wyjazd autokaru do Polski.
Celem wyjazdu było zwiedzanie Targów ISALONI, Morze
Śródziemne i Adriatyk poczekają, a my natchnieni bierzemy ołówki w ręce i szkicujemy...
Marcin Fedro
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Bieg
do Kariery
Marek Leśniak
22 maja br. Biuro Karier UZ zorganizowało I Grę Miejską Studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego – Bieg do Kariery
Ciepłym, majowym rankiem sześć pięcioosobowych
studenckich drużyn stanęło przed wyzwaniem pokonania
pierwszego Biegu do Kariery. Każda z drużyn otrzymała
kartę gry, na której oprócz czasu rozpoczęcia i końca gry
wyszczególnione były wszystkie punkty kontrolne, które
należało odnaleźć i wykonać określone zadania w celu
zdobycia jak największej liczby punktów.
Impreza polegała między innymi na odszukaniu w jak
najkrótszym czasie wyznaczonych punktów kontrolnych –
instytucji, gdzie należało odegrać scenkę rozmowy kwalifikacyjnej, można było poznać specyfikę danej instytucji
i nowe zawody, otrzymać pomoc przy planowaniu własnej
ścieżki kariery, uzyskać informacje niezbędne przy rozpo-

