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Ideą projektu „to be” jest zbliżenie dwóch osób, które pragną swojej bliskości, 
ale poprzez odległości jakie je dzielą, bądź izolację, nie mogą się spotkać, przy-
tulić, dotknąć.

Celem ‘to be’ jest zaspokojenie naszej tęsknoty, chęci okazania czułości oraz 
komunikacji z tą osobą tu i teraz.
Ten projekt jest rodzajem rozmowy poprzez dotyk. ‘To be’ składa się z pary 
obłych kształtów z czułym na dotyk polem. Naciskając go, świeci się miejsce 
naszego dotyku w przedmiocie drugiej osoby. Ona może nam ‘odpowiedzieć’ 
w tym samym momencie, naciskając pole swojego przedmiotu. Wtedy nam 
zaświeci się miejsce, gdzie ona naciska swój przedmiot. Dzięki temu wiemy, że 
ktoś kogo kochamy myśli o nas i jest obecny, mimo że go nie ma przy nas.
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2. 7-10 słów (1-2 zdania) najważniejsze o projekcie 
3. numer i skład grupy 

idea

tęsknota, pragnienie bliskości
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etapy pracy nad projektem
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podsumowanie
grupa V :)

Paweł Gliniecki - wydruki 3d, podłączanie, 
lutowanie, serwer WiFi, program arduino, 
detale techniczne
Natalia Szczygło - podłączanie, lutowanie, 
detale techniczne
Andrzej Sykutera - podłączanie, lutowanie, 
serwer WiFi, detale techniczne 
Maciej Szymaniuk - wydruki 3d, podłączanie, 
detale techniczne
Agnieszka Szmyd - idea, praca nad kształtem, 
modele 3d, odlewy, drobne pomoce techniczne


