Znamy Laureatów Konkursu LOFT DESIGN organizowanego przez Grupę
Inwestycyjną Hossa.
30.09.2011

Blisko 100 prac zgłoszonych do konkursu na aranżację wnętrz loftu udowodniło, jak bardzo loftowe
przestrzenie potrafią pobudzić naszą wyobraźnię podsuwając niezliczone pomysły aranżacyjne. W
ostatni dzień września poznaliśmy nazwiska autorów najlepiej ocenionych pomysłów.
Nadesłane projekty dotyczą trzech różnych loftów, losowo przydzielonych uczestnikom konkursu:
M - o powierzchni 75 m kw. (loft Sokółka Zielenisz), S - 100 m kw. oraz D - 122 m kw. (obydwa to
lofty Fort Forest). Również potencjalni mieszkańcy tych trzech loftów różnią się między sobą prowadzą odmienny styl życia, mają inne potrzeby i zwyczaje, które trzeba wziąć pod uwagę
projektując dla nich wnętrza.
Głównym celem konkursu było więc ukazanie potencjału, jaki niesie za sobą niekonwencjonalna
przestrzeń loftu, i to zarówno w sferze możliwości aranżacyjnych, dostosowania funkcjonalności tej
przestrzeni do indywidualnych potrzeb i stylu życia mieszkańców, jak i w sferze wyrażania własnej
osobowości poprzez kreowanie przestrzeni, w której żyją.
Wśród 95 nadesłanych do konkursu projektów znalazły się zarówno prace początkujących, a
zarazem ciekawie zapowiadających się autorów, jak i profesjonalnych projektantów, czy też
pracowni projektowych.
Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:
Rafał Setlak - wykładowca na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku
arch. Jakub Majewski - pracownia architektoniczna MOOMOO ARCHITECTS z Łodzi
arch. Marcin Woyciechowski - Pracownia Projektowa Grupy Inwestycyjnej Hossa
arch. Aleksandra Moskal - Dział Aranżacji Grupy Inwestycyjnej Hossa
Justyna Glazar - Centrum Marketingu Grupy Inwestycyjnej Hossa

W wyniku analizy nadesłanych projektów i burzliwej dyskusji komisja konkursowa podjęła decyzję o
przyznaniu trzech równorzędnych Nagród II stopnia oraz Nagrody III stopnia. Nagrody I stopnia nie
przyznano. Dodatkowo Komisja zdecydowała o przyznaniu czterech równorzędnych wyróżnień
honorowych.
Laureatom Nagrody II stopnia oraz Laureatowi Wyróżnienia - Panu Wojciechowi Wiatrowi z
uzasadnieniem "za umiejętne operowanie kolorem w kompozycji wnętrzarskiej, a także za wysoką
jakość graficzną zakomponowanych plansz", pracownia MOOMOO ARCHITECTS przyznała
dodatkowo możliwość skorzystania z 3-miesiecznych bezpłatnych praktyk odbywających się w
międzynarodowym zespole projektowym.
II NAGRODA równorzędna - 5 000 zł
autorzy:
Filip Szafrański
Karolina Wierzbińska
Poznań
II NAGRODA równorzędna - 5 000 zł
autor:
Jerzy Sulikowski
Kraków
II NAGRODA równorzędna - 5 000 zł
autor:
Dawid Szczepański
Chojnice
III NAGRODA - 3 000 zł
autor:
Karol Ciepliński
Kraków
WYRÓŻNIENIE równorzędne
autorzy:
Anna Porębska
Adam Zwierzyński
Katowice
WYRÓŻNIENIE równorzędne
autor:
Wojciech Wiatr
Będzin
WYRÓŻNIENIE równorzędne
autorzy:
S3NS ARCHITEKTURA:
Igor Kaźmierczak
Maciej Nisztuk
Wrocław
WYRÓŻNIENIE równorzędne
autor:
Łukasz Majchrzak
Rębiechowo
Prezentacje nagrodzonych prac można obejrzeć na stronie serwisu www.lofty.gda.pl.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom, a Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

