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MATRICE_relax to wielozmysłowa przestrzeń

eksperymentalna, służąca wyciszeniu naszego 

przebodźcowanego ciała i umysłu. W duchu designu 

synestetycznego, czyli takiego, który oddziałuje na wszystkie 

zmysły, stworzyliśmy „pokój/kontener”, w którym za pomocą

dotyku, węchu, słuchu i wzroku możesz wziąć głęboki 

oddech, zapaść się w miękkie pufy i odpocząć. 

MATRICE_relax to azyl, w którym możesz pobyć ze sobą w 

trybie off-line, poćwiczyć medytację, nauczyć się oddychać

albo zwyczajnie odpuścić. Przyjdź, spróbuj i pozwól sobie 

być.

MATRICE_relax is a multi-sensory experimental space, 

designed to calm our overstimulated body and mind. In the 

spirit of synesthetic design (one that affects all the senses), 

we have created a "room/container" in which, using the 

sense of touch, smell, hearing and sight, you can take a 

deep breath, fall into soft pouffes and relax. MATRICE_relax 

is an offline shelter where you have the opportunity to be 

with yourself, practice meditation, learn how to breathe or 

simply let go. Come, try it out and let yourself be.
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/ SCHEMAT
DZIAŁANIA
/ SCHEME OF 
ACTION

Witaj!
Ta przestrzeń została stworzona do odpoczynku.
Zdejmij buty i schowaj swoje rzeczy osobiste.
Zostaw też telefon w szafce.
Włącz wybraną sesję.
Ułóż się wygodnie.
I zrelaksuj się!

MATRICE_relax to 20 min. dla twojego spokoju.

Hello!
This space was created for relaxation.
Take off your shoes and put away your personal 
belongings.
Leave your phone in the locker.
Select one of the three sessions.
Sit comfortably.
And simply relax!

MATRICE_relax is just 20 minutes for your peace 
of mind.
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morning_glory

Sesja poranna, wstrzymuja ̨ca 

wytwarzanie melatoniny (hormonu snu) 

w organizmie, słuz ̇y do lepszej 

koncentracji i wyciszenia na nowy dzień. 

W jej trakcie obcujemy z chłodnym 

światłem o błękitnym zabarwieniu, 

zapachem miękkiej bieli i szumem wody. 

Temperatura jest ustawiona na 20 st. C. 

Wizualizacje przedstawiaja ̨ abstrakcyjne 

wzory inspirowane porannym niebem i 

chmurami.

Składniki zapachu do aromaterapii: 

arcydzięgiel, ambrette, ylang-ylang.

Morning session, which stops the 

production of melatonin (sleep hormone) 

in the body, serves to concentrate and 

calm down before the new day begins. 

During the session we interact with the 

cool blue light, the scent of soft 

whiteness and the sound of water. The 

temperature is set to 20 degrees C. The 

visuals present abstract patterns inspired 

by the morning sky and clouds.

Fragrance ingredients for aromatherapy: 

angelica, ambrette, ylang-ylang.

balans space_dreamer
Najbardziej uniwersalna sesja 

relaksacyjna. Dedykowana wszystkim, 

którzy zaczynaja ̨ przygode ̨ z medytacja ̨ i 

tęsknia ̨ za kontaktem z przyroda ̨. W jej 

trakcie światło ma ciepła ̨, z ̇ółto-

pomarańczowa ̨ barwę. Powietrze 

przepełnione jest przytulnym zapachem 

drewna, a dźwięki oraz wizualizacje 

odwołuja ̨ się do spaceru w lesie.

Składniki zapachu do aromaterapii: 

bergamota, petitgrain, galbanum, 

wetiwer.

The most universal relaxation session. 

Dedicated to all those who have just 

started their adventure with meditation 

and wish to be in touch with nature. 

During the session the light has a warm, 

yellow-orange color. The air is filled with 

a cozy scent of wood and the sounds and 

visuals refer to a walk in the forest.

Fragrance ingredients for aromatherapy: 

bergamot, petitgrain, galbanum, vetiver.

Sesja wieczorna odbywa się przy świetle 

o fioletowej barwie i jest poła ̨czona z 

wizualizacjami kosmosu. W jej trakcie 

usłyszeć moz ̇na śpiew humbaków, 

przypominaja ̨cy dźwięki z przestrzeni 

kosmicznej. Do aromaterapii został 

stworzony z ̇ywiczny zapach ciemności. 

Sesja dedykowana wyobraźni, wyciszeniu 

i przygotowaniu do snu. Zaprojektowana 

na zakończenie dnia.

Składniki zapachu do aromaterapii: 

skóra, mirra, drzewo sandałowe, z ̇ywica 

benzoesowa. 

The evening session takes place by the 

light of a violet color and is combined 

with the visualizations of the cosmos. 

During the session you can hear 

humpback whales singing, which is 

reminiscent of the sounds from outer 

space. A resinous scent of darkness has 

been created for aromatherapy. This 

session is dedicated to imagination, 

relaxation and sleep preparation. 

Designed for the end of the day.

Fragrance ingredients for aromatherapy: 

leather, myrrh, sandalwood, benzoin 

resin.

Sesje terapeutyczne. Na stałe w przestrzeni MATRICE_relax ustawione są parametry neutralne, które pozwalają na jak najszerszą deprywację zmysłów. Opcja neutralna to brak dźwięków i zapachów. Temperatura utrzymana jest na poziomie 

22 stopni Celsjusza, a ciepłe oświetlenie imituje światło świecy. W celach terapeutycznych zaprojektowałam również trzy sesje tematyczne:

Therapeutic sessions. In the MATRICE_relax space there are permanent neutral parameters, which allow for the widest possible deprivation of the senses. The neutral option is the absence of sounds and smells. The temperature is kept at 22 

degrees Celsius, whereas the warm light imitates the lighting of a candle. For therapeutic purposes, I also designed three thematic sessions:
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— IDEA/PROJEKT/KURATOR IDEA / PROJECT / CURATOR: Jo Jurga

WSPÓŁTWÓRCY CONTRIBUTORS:

— Zapach scent: Marta Siembab 

— Obraz animations: Zuzanna Kołodziej alias Vizuza 

— Dźwięk sound: Weronika Jakubczak alias VERO YAGÉ 

— Oprawa graficzna graphic design: hugmun.studio 

— Pufy pouffes: miuki 

— Realizacja execution: cargoplaces

PATRONI patrons:

LDF, MKiDN, Łódzkie Centrum Wydarzeń, Paged, Samsung

WSPÓŁPRACA —
COOPERATION 
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WYMOGI —
TECHNICZNE

/ TECHNICAL REQUIREMENTS

— PODŁOŻE basis: utwardzone i równe, hardened and even,

— OTOCZENIE surroundings: min. 240x800x300cm

— INTERNET internet: 

pobieranie min. 20mb/s optymalnie 100mb/s, wysyłanie min. 20mb/s,

download min. 20mb/s, optimally 100mb/s, sending min. 20mb/s

— PRĄD electricity: 16A

— EW. OPIEKUN guardian: jedna osoba/one person
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— WYNAJEM FESTIWALOWY
/ FESTIVAL RENTAL

01

Zależy nam na promocji idei MATRICE_relax dlatego chętnie wyślemy

kontener w dowolne miejsce na świecie.

We are committed to promoting the MATRICE_relax idea, so we will be

happy to send the container anywhere in the world.

— WYNAJEM KOMERCYJNY
/ RENT FOR COMMERCIAL

02

Wynajmujemy kontener do przestrzeni komercyjnych aby dać odbiorcom

szerszy dostęp do nowoczesnych przestrzeni relaksacyjnych.

We rent a container for commercial spaces to give recipients wider access

to modern relaxation spaces.

— BUDOWA NA ZAMÓWIENIE
/  CONSTRUCTION ON REQUEST

03

NIe masz miejsca na kontener ale dysponujesz przestrzenią, którą

moglibyśmy zaadaptować na przestrzeń do relaksacji - zrobimy to.

You don't have space to put a container, but you have space that we could

adapt as a place to relax - we will do it for you.

OFERTA —
OFFER
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JO JURGA

joannakjurga@gmail.com

+48 606872964

www.joannajurga.com

MICHAŁ PIERNIKOWSKI

m.piernikowski@lodzdesign.com

+48 502 784 649

www.lodzdesign.com
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