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GIS WARSZAWA 2014:
ARCHITEKTURA I DESIGN
B.O.G. Hotel, proj.
Nini Andrade
Silva © Atelier Nini
Andrade Silva.

Zarezerwuj miejsce na konferencji i zarejestruj
swój udział już teraz:
www.warsaw.iegis.eu/pl/rejestracja
GIS Warszawa 2014 porusza zagadnienia dotyczące architektury, designu i aranżacji oświetlenia nowoczesnych wnętrz, wykorzystywanych w:
biurach, hotelach, centrach handlowych, centrach
rekreacyjno-rozrywkowych, restauracjach, barach,
sektorze publicznym, sektorze zdrowia, sektorze
edukacyjnym i mieszkaniowym. Wydarzenie skierowane jest do architektów, projektantów wnętrz,
designerów oświetlenia, specjalistów ds. oświetlenia, właścicieli i beneficjentów projektów oraz firm
prezentujących rozwiązania w zakresie projektowania wnętrz.
Wydarzenie organizowane przez ABplus Events
i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.
Więcej informacji:
www.warsaw.iegis.eu
/konferencje.architektoniczne

22 października w Pawilonie Wystawowym SARP przy
ulicy Foksal 2 w Warszawie, odbędzie się najważniejsze
wydarzenie tej jesieni dedykowane polskim
architektom: Międzynarodowa Expo Konferencja
Architektury Wnętrz, Designu, Mebli i Oświetlenia – GIS
Warszawa 2014. Wydarzenie zgromadzi w audytorium
ponad 250 polskich architektów ze wszystkich
oddziałów terytorialnych SARP oraz projektantów
wnętrz i designerów oświetlenia.

O

śmiu wybitnych, międzynarodowych prelegentów, wśród których
znajdą się laureaci ostatnich edycji
najważniejszych konkursów architektury i designu, potwierdziło już swoją obecność na konferencji. Znajdą się wśród nich m.in.:
zwyciężczyni „International Design & Architecture Awards” w kategorii „Overal Winner” – Nini
Andrade Silva; laureat najważniejszego konkursu
w dziedzinie oświetlenia „Lighting Design Award
2014” – Dominic Harris; Dyrektor Zarządzający
i Partner wielokrotnie nagradzanej i transdyscyplinarnej agencji projektowej Snøhetta – Martin Gran
oraz zwyciężczyni nagrody „Red Dot Design”
2013” – Fokke Moerel. Szczegółowe informacje
o wszystkich prelegentach: www.warsaw.iegis.
eu/pl/prelegenci
Architekci zrzeszeni w SARP mogą skorzystać
ze specjalnego pakietu uczestnictwa, w ramach
dostępności wolnych miejsc. Firmy mogą przeprowadzić w ramach konferencji prezentacje – podczas sesji plenarnych lub na warsztatach tematycznych, albo uczestniczyć w charakterze wystawców.

Stedelijk Museum Schiedam, proj. Fokke Moerel © MVRDV.

Księżycowy Żyrandol, proj. Dominic Harris © Cinimod
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Le Pain Francais, proj. Erik Nissen Johansen ©
Stylt Trampoli.

Tverrfjellhytta, Norwegian Wild Reindeer Pavilion, proj. Martin Gran © Snohetta.
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