Łódź, 05.05.2018

Ekoeksperymentarium to projekt edukacyjny, który z perspektywy
rodziny pokazuje, jak możemy wspólnie, małymi krokami,
wprowadzać wielkie zmiany dla planety. Zapraszamy do specjalnie
przygotowanego mieszkania ilustrowanej rodziny na Łódź Design
Festival w dniach 17.05-26.05, by wspólnie uczyć się jak
upraszczać życie, oszczędzać czas i pieniądze, a także eliminować to,
co zbędne, czy niezdrowe.
Goście odwiedzających mieszkanie Ekoeksperymentarium mogą
uczyć się przez zabawę i eksperymenty. W przedpokoju poznamy
ilustrowaną rodzinę ekomieszkania i zobaczymy przedmioty i idee, które ułatwiają im wprowadzanie zmian
do swojego życia, a wraz z MPK Łódź odkrywamy, dlaczego warto poruszać się komunikacją miejską. W
salonie pomyślimy o oszczędzaniu zasobów, m.in. ciepła i prądu - proste działania, takie jak wymiana
żarówek na oświetlenie ledowe, mogą pozytywnie odbić się na wysokości rachunku za energię, co pomogła
nam wyliczyć Veolia. Każdy detal wyposażenia - od drzwi po dywan może mieć znaczenie ekologiczne i
pomagać nam dbać o planetę - można to zobaczyć m.in. w instalacji przygotowanej wspólnie z Porta Drzwi.
W sypialni sprawdzimy w praktyce zasadę “mniej znaczy więcej” - mniej przedmiotów, to więcej czasu dla
rodziny i mniejsze zużycie zasobów planety. Sypialnia została obrazowo podzielona na dwie części minimalistyczną i tę pełną nieużywanych ubrań i przedmiotów. W kuchni, uczestnicy będą mogli podzielić
się swoimi sposobami na gotowanie w duchu Zero Waste, przemyśleć sprawę kupowania wody w
plastikowych butelkach i sprawdzić swoja wiedzę na temat segregacji śmieci, co, jak się okazuje, wcale nie
jest łatwe! W łazience spróbujemy wykorzystać rozsądnie każdą kroplę wody i obrazowo zobaczymy, ile
wody marnuje się podczas długiego prysznica. W strefie eksperymentów będzie można wypróbować
własnoręcznie tworzenie ekologicznych zamienników środków używanych w domu: goście mogą
samodzielnie spróbować wyczyścić plamę, albo zrobić ekologiczny klej, czy farbki spożywcze. Tu, jak i w
całym mieszkaniu korzystamy z ekologicznych rozwiązań wypracowanych przez IKEA.
W Ekoeksperymentarium nie zabraknie lubianej przez rodziny strefy relaksu, gdzie uczestnicy Łódź Design
Festiwal mogą odsapnąć i pozwolić dzieciom na swobodną zabawę.
Dotykaj i eksperymentuj - przestrzeń Ekoeksperymentarium zaprojektowana jest zgodnie z tą zasadą, a do
zabawy i aktywnego uczestnictwa zapraszają gości animatorzy. Pomysłodawczynie projektu, Małgosia
Żmijska i Joanna Studzińska z kolektywu Mamy Projekt, specjalizują się w realizacji wystaw, na których
dobrze czują się zarówno dzieci, jak i dorośli. Ilustracje przygotowało Sarna Studio, aranżacją przestrzeni
zajęła się pracownia bro.Kat a produkcją Agata Bisping przy pomocy Big Silver.
Więcej o projekcie na fanpage'u i Instagramie
Na Łódź Design Festival zapraszają Ceramika Paradyż – Mecenas festiwalu oraz Łódzkie Centrum
Wydarzeń i Miasto Łódź a Partnerami Ekoeksperymentarium są: Big Bang Studio, Forbo, Geberit, Ikea,

MPK Łódź, Ogród Botaniczny w Łodzi, Paged Sklejka, Politechnika Łódzka, Porta i Veolia.
Ekoeksperymentarium pierwszy raz prezentowane było w ramach COP24 na zaproszenie Miasta
Katowice (videorelacja).

Kontakt:
Joanna Studzińska
j.studzinska@gmail.com
799 925 237
Zdjęcia, video i grafiki dla mediów znajdują się tutaj: https://tinyurl.com/ekoeksperymentarium

Wypowiedzi do wykorzystania:
Joanna Studzińska, Mamy Projekt
Zależy nam na tym, żeby temat ekologii podejmować w sposób ciekawy, pozytywny i praktyczny.
Wyszukałyśmy setki sposobów na eko-życie i wybrałyśmy te, które wydały nam się najprostsze do
wprowadzenia w zwyczajnym mieszkaniu. Warto zaczynać od konkretnych drobnych zmian, a kolejne
przyjdą nam coraz łatwiej.
Małgosia Żmijska, Mamy Projekt:
Wyobraziłyśmy sobie czteroosobową rodzinę, która pewnego dnia postanawia zmienić swój dom i zwyczaje
tak, żeby rodzinne życie stało się prostsze i bardziej przyjazne dla planety. Chcą zużywać mniej wody i
energii, produkować mniej śmieci, a przy okazji uporządkować mieszkanie i zaoszczędzić pieniądze. W
Ekoeksperymentarium można zobaczyć, jakie rozwiązania zastosowali.
Roma Skuza i Bogna Polańska, Pracownia Bro.Kat
Projektując wystawę Ekoeksperymentarium zależało nam na tym, aby adaptując przestrzeń lokalu, stworzyć
wnętrze mieszkania, które jest spójne, stanowi tło dla najważniejszego - zadań i eksperymentów dla dzieci.
Jednym z ważnych założeń projektu było użycie możliwie jak największej ilości materiałów, mogących być
użytych powtórnie jak sklejka, kantówki, czy przedmioty, których produkcja uwzględnia potrzeby planety
Daniel Guszta, Sarna Studio
Rysując Łaskotków miałem dużo wolności i swobody w działaniu. Postawiłem na proste, geometryczne
kształty i ograniczoną paletę kolorów, moją inspiracją jest też polska szkoła plakatu. Mam nadzieję, że udało
mi się stworzyć rodzinkę, która przekazuje ważne informacje w sposób przyjazny dzieciakom.
Agata Czachórska, Circular IKEA Poland Project Leader
W IKEA wierzymy, że działania na rzecz klimatu rozpoczynają się w naszych domach. Każda nasza
najdrobniejsza czynność wpływa na wspólny, wielki sukces, jakim jest bardziej zrównoważone życie. Zmiana
przyzwyczajeń związanych z oszczędzaniem energii, wody czy niemarnowaniem żywności to proste
działania wpływające na tworzenie przyjaznej klimatowi przyszłości. To małe kroki, które mają wielkie
znaczenie. Dlatego właśnie podejmujemy szereg inicjatyw, które ułatwiają podejmowanie takich działań: w
naszym asortymencie znajduje się wiele produktów i rozwiązań wspierających bardziej zrównoważony styl
życia, prowadzimy kampanie takie jak „Dobry klimat zaczyna się w domu”, które inspirują i informują, jak
podejmować te małe eko-kroki, czy też wspieramy i włączamy się w takie projekty, jak Ekosperymentarium,
które można zobaczyć podczas tegorocznego Łódź Design Festival.

Renata Szymańska, Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej w PORTA KMI POLAND.

Inspirujemy naszych klientów i poprzez różne działania, jak ostatni konkurs O!Twórz mieszkanie,
zachęcamy ich do pokazywania swoich pięknych wnętrz. Równocześnie chętnie angażujemy się w
inicjatywy, które podnoszą wiedzę o eko rozwiązaniach we wnętrzach. Od lat wdrażamy też w
swoich fabrykach wiele działań z myślą o ekologii. Ekoeksperymentarium ujęło nas swoim
kolorowym i bardzo trafnym przekazem, że dużo łatwiej niż nam się wydaje można wybrać takie
elementy wyposażenia do mieszkań i domów, które chronią środowisk
Zbigniew Papierski, prezes MPK – Łódź
Komunikacja miejska nieodzownie łączy się z ekologią, dlatego z chęcią przystąpiliśmy do projektu
Ekoeksperymentarium. Mamy nadzieję, że dzięki wystawie uda się nam przekonać najmłodszych
łodzian by w przyszłości korzystali z tak ekologicznego środka transportu jak tramwaje czy
autobusy spełniające najnowsze europejskie normy dotyczące emisji spalin.

