
ŚCIANY 1939-1945 
Projekt koncepcyjno-ideowy oraz wykonawczy instalacji wystawy



Przedstawiamy projekt koncepcjo-ideowy instalacji “Ściany” na okazję 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Forma instalacji inspirowana jest ścianami z filmu „Niezwyciężeni” oraz z jego kontynuacji.

Instalacja prezentowana w dwóch konfiguracjach przestrzennych będzie nośnikiem dwóch rozdziałów historii:

A. II RP w przededniu wojny: codzienne życie Polaków w klimacie narastającego zagrożenia ze strony Niemiec i Rosji.

B. wybuch II wojny, walka Polaków z dwoma okupantami.

Od strony technicznej będzie to ta sama konstrukcja ale inaczej zakomponowana plastycznie i merytorycznie. 
Istotą akcji jest to, że od lipca - przez okres wakacji – do końca października 2019 w przestrzeni publicznej pojawi się bryła opowiadająca 
historię „A”, a następnie historię „B”. Zmiana formy i treści instalacji powinna dokonać się w ciągu jednego dnia/nocy.

Dniem pojawienia się ścian w odsłonie “wojennej” powinien być 23 sierpnia 2019, Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Komunizmu.

ZAŁOŻENIA IDEOWE
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1. PROJEKTY KONCEPCYJNO-IDEOWY
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INSPIRACJA PLASTYCZNA
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ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE

ODSŁONA A ODSŁONA B
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OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO - MATERIAŁOWYCH
Konstrukcja ścian oparta jest na kontenerach morskich 20', do których zamontowana zostanie konstrukcja stalowa stanowiąca 
powierzchnię ekspozycyjną.                 
Elementy te tworzą bryłę wystawienniczą. 

Odsłona A
Dwa kontenery obudowane konstrukcjami stalowymi stoją obok siebie i tworzą jedną spójną bryłę wystawienniczą.
Powierzchnię ekspozycyjną stanowią płyty aluminiowo-kompozytowe tworzące płaską fasadę z każdej strony bryły. 
Główne treści ekspozycji nadrukowane są na płyty. W górnej części bryły umieszczone zostaną powiększenia zdjęć archiwalnych,
które będą widoczne z daleka i będą przyciągać uwagę spacerowiczów stając się silnym znakiem w przestrzeni publicznej.  
W dolnej części bryły znajdą się treści ekspozycyjne (zdjęcia i teksty) umieszczone w pasie na wysokości wzroku dookoła bryły. 
Powierzchnia ekspozycyjna to pasy o rozmiarach 1m x 6m. 
Na lewej ścianie bryły w elewacji wmontowany jest telewizor z głośnikiem służący do wyświetlania filmu „Niezwyciężeni. Czas 
próby”. 

Odsłona B
Dwa kontenery z nabudowaną konstrukcją stalową stoją osobno tworząc dwie niezależne bryły wystawiennicze.
Stoją w odległości około 2,5 m od siebie tworząc pomiędzy „ścieżkę zwiedzania” ekspozycji.  
Bryły pokryte są modułami z blachy aluminiowej z nadrukowanymi na nie teksturami inspirowanymi ścianami z filmu
„Niezwyciężeni”.  
Moduły zostaną poddane obróbce polegającej na pognieceniu i „oszpeceniu” faktury tak aby powstała nieregularna struktura.
Moduły montowane są do konstrukcji stalowej. Wypełniają całą powierzchnię bryły wystawienniczej oprócz miejsc po dłuższych
bokach obu ścian gdzie została zaprojektowana przestrzeni na ekspozycje treści historycznych. Będą one nadrukowane na
gładkiej powierzchni płyt aluminiowo-kompozytowych.  
Powierzchnia ekspozycyjna to pasy o rozmiarach 1m x 6m, razem 4 szt., po 2 szt. na każdej ze ścian.
Po lewej stronie bryły nazistowskiej jest wmontowany telewizor z głośnikiem służący do wyświetlania filmu „Niezwyciężeni” 
zmontowanego z „Niezwyciężeni. Czas próby”. Po wewnętrznej stronie ścian wmontowane są 2 szt. głośników umożliwiających
stworzenie dźwiękowej warstwy ścieżki zwiedzania.  
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2. PROJEKT WYKONAWCZY
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI “ŚCIANY” 

Branża: wystawienniczo-budowlana 

Adres inwestycji: [do ustalenia] 

Inwestor: 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Spis treści:

1. Podstawa opracowania.
2. Przeznaczenie ekspozycji.
3. Opis rozwiązania ekspozycyjno-architektonicznego.
4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych.
5. Opis rozwiązań materiałowych.
6. Spis wyposażenia multimedialnego.
7. Sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z ekspozycji.
8. Ochrona przeciwpożarowa.
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1. Podstawa opracowania.
1.1. Podstawa opracowania: zalecenie inwestora. 

2. Przeznaczenie.
2.1 Przeznaczenie. Całość ekspozycji (odsłona A i odsłona B) odbywa się w ramach akcji edukacyjnej poświęconej
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ekspozycja ma być umieszczona w przestrzeni publicznej.
 2.2 Terminy. Ekspozycja odsłona A ma być pokazywana na 2-3 miesiące przed 23 sierpnia 2019.  
Ekspozycja odsłona B od 23 sierpnia 2019 do 31 października 2019.
 2.3 Pożądany efekt. Bryła wystawiennicza w obu odsłonach jest nośnikiem historii, opowiadającym historię „A”,
 a następnie historię „B”. Pojawienie się ekspozycji jak i zmiana formy i treści powinna dokonać się w ciągu 1 dnia/nocy.

3. Opis rozwiązania ekspozycyjno-architektonicznego.
3.1 Podstawowe dane gabarytowe.  

3.1.1. Odsłona A: 5,4x6,4x5,2±0,05m. 
3.1.2. Odsłona B: 8x6,40x5,2±0,10m. Gabaryty podane wraz z przejściem pomiędzy 2 bryłami wystawienniczymi,
przejście ok. 2,5m.

3.2 Konstrukcja. Konstrukcja „ścian” oparta na kontenerach morskich 20'. Do kontenerów montuje się konstrukcje stalowe
 składające się z pionowych słupów i poziomych profili wraz z elementami łącznikowymi. Konstrukcja stalowa służy do mocowania 

obudów (w tym powierzchni ekspozycyjnych) do obu Odsłon. Razem (konstrukcja i obudowy) tworzą bryły wystawiennicze o żądanych 
gabarytach w obu odsłonach. 

3.2.1 Konstrukcja, Odsłona A: Dwa kontenery obudowane konstrukcjami stalowymi stoją równolegle stykając się
 dłuższymi bokami stroną. Tworzą jednolitą bryłę wystawienniczą. 
3.2.2 Konstrukcja, Odsłona B: Dwa kontenery obudowane konstrukcjami stalowymi stoją osobno i równolegle w stosunku 

 do siebie swoją dłuższą stroną tworząc przejście pomiędzy bryłami wystawienniczymi o szerokości około 2,5m. 
3.3.Obudowa konstrukcji. 

3.3.1. Odsłona A. Obudowa składa się z paneli elewacyjnych i dachowych. Panele z przodu są białego koloru, są gładkie. 
 Na całej powierzchni obudowy jest możliwość nadruku w technologii UV. 
3.3.2. Odsłona B. Obudowy do każdej z dwóch brył wystawienniczych składają się z paneli elewacyjnych, 

 dachowych i ikonografii. Panele elewacyjne mają nierówną powierzchnie zrobioną z blachy która jest pognieciona i nieregularna 
 w celu wzmocnienia efektu wizualnego nadrukowanej na niej tekstury ścian, jaka występuje w filmie. 
 Panele ikonografii stanowią tzw. pasy umieszczone po lewej i prawej stronie każdej z brył, są białe i gładkie.  
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3.4 Druki i miejsce na ikonografię wystawy.

Typ paneli / Odsłona Odsłona A Odsłona B

Panele elewacyjne Tak, z zadrukiem UV treści wystawy Tak, z zadrukiem tekstury ścian z filmu

Panele dachowe Tak, z zadrukiem UV Tak, z zadrukiem tekstury ścian z filmu 

Panele ikonografia Brak Tak, z zadrukiem UV treści wystawy

3.5 Emisja filmów i dźwięków. 
3.5.1 Odsłona A. Telewizor 1szt. z wyświetlanym filmem jest umieszczony na lewym boku lewej bryły wystawienniczej. 
3.5.2 Odsłona B. Telewizor 1szt. z wyświetlanym filmem jest umieszczony na lewym boku lewej (nazistowskiej)

 bryły wystawienniczej. Głośniki są umieszczone na prawym boku lewej (nazistowskiej) bryły wystawienniczej i są skierowane 
 do przejścia pomiędzy ścianami. 

4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych.
4.1 Kontenery. Kontenery morskie 20' - 2szt. Do każdego kontenera zgodnie z rysunkami technicznymi dospawane są elementy

montażowe ze stali kortenowskiej. Do tych elementów montuje się pionowe słupy stalowe.
4.2 Konstrukcja stalowa. Pionowe słupy stalowe w przekroju 40x40x3mm, długość 5200mm. Na górze słupy pionowe

 są połączone stalowymi poprzeczkami dookoła konstrukcji za pomocą łączników. 
 Po skręceniu konstrukcji w miejscach zgodnych z dokumentacją techniczną zamocować pręty stalowe. Słupy pionowe 
 w odpowiednich miejscach mają dospawane blaszki stalowe do których są przykręcane profile Z. Profile Z montuje się w poprzek.
 Na profile Z od góry nadziewane są panele obudów obu Odsłon A i B.
4.3 Obudowa konstrukcji.  

4.3.1 Odsłona A. Obudowa składa się z paneli elewacyjnych i dachowych. Na całej powierzchni obudowy jest możliwość
 nadruku w technologii UV. 
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a) Panele elewacyjne. Po 8 szt. z każdej strony bryły (razem 32 szt.) są umieszczone poziomo.
Panele są wykonane z płyt aluminiowo- kompozytowych 3mm z doklejonym systemem zaczepów od tyłu.
Panele z przodu są białego koloru i są gładkie. Za pomocą systemu zaczepów panele obudowy montuje się do poziomych
elementów stalowych konstrukcji oraz łączy ze sobą.

b) Panele dachowe. Po 8 szt. paneli dachowych. Panele dachowe są wykonane z płyt aluminiowo-kompozytowych 3mm
i nie mają systemu zaczepów montuje się je do konstrukcji stalowej za pomocą blachowkrętów.

4.3.2 Odsłona B. Obudowa do każdej bryły wystawienniczej składa się z paneli elewacyjnych, dachowych i ikonografii.
Panele elewacyjne przód/tył. Po 6 szt., są umieszczone pionowo, z nadrukowaną teksturą ścian z filmu. 
Panele elewacyjne bok lewy i prawy. Umieszczono pionowo 14 szt. paneli z teksturą ścian z filmu.

 Panele są wykonane z płyt aluminiowo-kompozytowych 3mm z doklejonym systemem zaczepów od tyłu. 
 System zaczepów ma być czarnego koloru. Za pomocą systemu zaczepów panele obudowy montuje się do tych samych, 
co w odsłonie A poziomych profili konstrukcji stalowych oraz łączy ze sobą. Panele z przodu mają na stałe przyklejoną dodatkową
 warstwę blachy aluminiowej o grubości 0,5mm. Blacha ma nieregularną, pogniecioną powierzchnię aby wzmocnić efekt 
 wizualny nadrukowanej na niej tekstury ścian. 
 Kolejność wykonania paneli: druk w technologii UV na blachę, następnie pogniecenie blachy, następnie przyklejenie jej 
 do panelu z przodu.
Panele dachowe. Po 8 szt. paneli dachowych. Panele są wykonane z płyt aluminiowo-kompozytowych o grubości 3mm i

 nie mają systemu zaczepów. Montuje się je do konstrukcji stalowej za pomocą blachowkrętów. 
Panele z przodu są białego koloru, są gładkie. Mają nadruk odpowiedniej tekstury ścian z filmu w technologii UV. 
 Panele ikonografia. Ikonografie drukuje się bezpośrednio na panele w technologii UV. Panele są umieszczone na każdym
z dłuższych boków obu brył. Na każdym boku po 2 szt. Panele umieszczone są obok siebie, tworząc tzw. pas. 
Ikonografie umieszczono na każdej z brył z jej lewego i prawego boku. Każdy bok mieści 2 szt. paneli. Na jednej bryle mieszczą się
4 szt. paneli. Panele są z płyt aluminiowo-kompozytowych o grubości 3mm z doklejonym systemem zaczepów od tyłu. 
Przód paneli jest biały i ma gładką powierzchnie. Montuje się je do profili stalowych poziomych. Bezpośrednio na panel drukuję się w 
technologii UV ikonografie z wystawy Odsłona B.
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5. Opis rozwiązań materiałowych.
5.1 Kontener. Kontenery morskie 20' muszą być nowe i spełniać normy ISO. Dospawane elementy muszą być ze stali kortynowskiej,

następnie pomalowane na kolor kontenera. Wymagane parametry kontenera: 

Długość zew.: 6.058m 
Szer. zew.: 2.430m 
Wys. zew.: 2.591m 
Wymiar wrót: 2.286m 
Waga kontenera: 2200 kg 

5.2 Konstrukcja stalowa. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej muszą być wykonane zgodnie z załączoną
 dokumentacją techniczną. Stal ocynkowana. 

5.3 Obudowa Odsłona A. Aluminiowe płyty kompozytowe muszą być o grubości 3mm (0,21) mat/alu biały/alu szerokości 
 minimum 1500mm. Wszystkie krawędzie są cięte z aluminiowych płyt kompozytowych muszą być estetycznie obrobione. 
 Klej do aluminium: zalecany 2-składnikowy klej epoksydowy reaktywny albo spełniający parametry:
- Wytrzymałość na ścinanie min.: 18 N/mm² (warunki: zgodnie z DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 0,2 mm prześwitu, 20°C)
- Odporność na temperaturę i czynniki atmosferyczne
- Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu
- Zgodność z obowiązującymi normami

5.4 Obudowa Odsłona B.  Aluminiowe płyty kompozytowe grubości 3mm (0,21) mat/alu biały/alu szerokości minimum 1500mm. 
 Klej do aluminium: zalecany 2-składnikowy klej epoksydowy reaktywny albo spełniające parametry:

- Wytrzymałość na ścinanie min.: 18 N/mm² (warunki: zgodnie z DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 0,2 mm prześwitu, 20°C)
- Odporność na temperaturę i czynniki atmosferyczne
- Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu
- Zgodność z obowiązującymi normami

Blacha aluminiowa. Blacha aluminiowa gładka, tzw. czyste/niestopowe aluminium. W arkuszach dopasowanych do rozmiarów
 paneli odsłona B, grubość 0,5mm. Zgodność z obowiązującymi normami.
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6. Spis wyposażenia multimedialnego.
1.6. Telewizor – 1szt. Telewizor musi być fabrycznie nowy, przekątna ekranu 24", zewnętrzna obudowa ekranu
nie może przekraczać grubość 6cm. Inne przybliżone parametry: 
• Typ telewizora: LED
• Format HD: Full HD lub 4K
•Rozdzielczość ekranu min (px): 1920 x 1080
• Liczba złączy HDMI: 2
• Liczba złączy USB min: 1
•Odświeżanie obrazu: 200 Hz
• Standard kodowania: MPEG-4
• Standard VESA: 75 x 75
2.6. Głośniki – 2szt. Głośniki muszą być fabryczne nowe, zewnętrzne o przybliżonych parametrach: 
• Przetwornik wysokotonowy: 25 mm (1”)
• Przetwornik średnio-niskotonowy:133 mm (5.25”)
• Moc: min 180 W
• Wymiary (W x S x G): 24.4 x 18.5 x 16.3 cm
3.6. Wzmacniacz – 1szt.
•Kanały: min 1
•Strefy: min 1
•Moc znamionowa RMS: min 30 W
•Wejścia: 5-8 mV/600 Ω (mic 1-3), 150-470 mV/10 kΩ (line, niesym.)
•Korektor niskie: tak
•Korektor wysokie: tak
•Pasmo przenoszenia: 20-15000 Hz
•Stosunek S/N: 72 dB (mic) 85 dB (aux)
•Zasilanie: 230 V~/50 Hz/100 VA 24 V DC/2.5 A
•Napięcie zasilające: ~230 V
•Alternatywne napięcie zasilania: DC24 V
•Dopuszcz. temp. otoczenia: 0-40 °C
•Wymiary (W x S x G): max 320 x 95 x 245 mm
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7. Sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z ekspozycji.
7.1 Odsłona A. Wolnostojąca bryła wystawiennicza w przestrzeni publicznej z dostępem bez ograniczeń dla osób poruszających

 się na wózkach oraz osób z innymi niepełnosprawnościami.
7.2 Odsłona B. Dwie wolnostojące bryły wystawiennicze w przestrzeni publicznej z dostępem bez ograniczeń dla osób poruszających 

 się na wózkach oraz osób z innymi niepełnosprawnościami.  
Odstęp pomiędzy bryłami wystawienniczymi około 2,5m.

8. Ochrona przeciwpożarowa.
8.1 Kwestie przeciwpożarowe. Wszystkie użyte materiały muszą być niepalne. 
8.2 Wszystkie przewody elektryczne idące na zewnątrz bryły wystawienniczej muszą być w osłonie i spełniać normy przewodów

zewnętrznych oraz powinny być prowadzone w progach kablowych odpowiedniej długości i być bezpieczne zgodnie z obowiązującymi
normami.

8.3 Wszystkie przewody elektryczne idące wewnątrz bryły wystawienniczej powinny być w osłonie i spełniać normy przewodów
zewnętrznych. 

Łączniki przewodów elektrycznych muszą być wodoodporne i spełniać normę IP68 albo być schowane w puszce hermetycznej.
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RYSUNKI WYKONAWCZE 
(zał nr 1.)
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OBLICZENIA STATYCZNE DLA KONSTRUKCJI 
(zał nr. 2)
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SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ELEWACJI I INN ELEMENY PROJEKTU
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