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Materialy Pomocnicze do Cwiczen

Pecha Kucha 

Pecha Kucha to rodzaj prezentacji gdzie 
tresc moze byc ukazana w sposob prosty 
w odbiorze, efektywny I nieformalny, 
najczesciej w trakcie specjalnie w tym celu 
zorganizowanego spotkania. Zgodnie z za-
sadami prezentujacy pokazuje 20 slajdow, 
kazdy przez 20 sekund co daje razem 6 
min. 40 sek.
Pecha Kucha zostala wymyslona w 
2003 roku przez Astrid Klein I Marka 
Dythama z tokijskiego biura Klein-Dytham 
Architecture (KDa), ktorzy pragneli dac 
mlodym projektantom miejsce do spotkan I 
konfrontacji pomyslow oraz sciagnac ludzi 
do swojej eksperymentalnej przestrzeni 
w  Roppongi. Wynalezli format ktory 
poprzez zwiezla forme zapewnial uwage 
publicznosci I zwiekszal ilosc prezentacji 
w trakcie jednego wieczoru. Nazwa Pecha 
Kucha pochodzi od japonskiego okreslenia 
rozmowy “gadu-gadu”.

Wskazowki:

• utrzymuj konsekwentny wyglad slajdow
• uzywaj duzych ilustracji, nie wiecej niz 4 
na slajd
• uzywaj tak malo tekstu , jak to mozliwe
• stworz liste tematow ktore chcesz po-
ruszyc, potem pozmieniaj I przeorganizuj 
tak aby tworzyly logiczny ciag
• wymysl I rozwin przeslanie ktore slucha-
jacy mieliby zapamietac
• zachowaj prostote poniewaz skom-
plikowane prezentacje sa trudne do 
zapamietania
• unikaj “kiczowatych” technik I grafiki ktora 
moze rozpraszac
• upewnij sie ze tekst I grafika sa wyrazne, 
kolory I ilustracje dobrze sie prezentuja I 
uklad jest wlasciwy
• zawsze miej swoj pokaz zapisany na 
kilku nosnikach, w przypadku gdyby cos 
mialo nie zadzialac (CD, USB key, plik 
zapisany na internecie lub serwerze) 
• przecwicz swoja prezentacje przed poka-
zem I trzymaj sie tego podczas pokazu

Zadanie na 16,18 Pazdziernik, 2012
- skrocona pecha kucha tj 9 slajdow czas 
trwanie 3 min.
- temat: 
- prezentacja poprzez Inwentaryzcje 
terenu, tj zdjecia, wywiady, szkice dia-
gramy, nagrania sciezek dzwiekowych itp, 
zdefiniowanie problemu miejsca i proba 
odpowiedzi na w/w problem poprzez formy 
architektury
- zobacz przykladowe prezentacje pecha 
kuchy o architekturze
- oddajemy prezentacje w formie pliku 
cyfrowego na dowolnym nosniku 


