Pierwszy konkurs Trawertyn Design rozstrzygnięty!
Pierwsza edycja konkursu przyniosła ogromne zaskoczenie: okazało się, że raciszyński trawertyn
budzi bardzo duże zainteresowanie. – Wciąż jest to atrakcyjny materiał dla projektantów dużych i
małych form przestrzennych. Wciąż zadziwia charakterem, fakturą i kolorem – mówi Przemo
Łukasik, przewodniczący jury konkursu.
Do organizatora, firmy WKG, wpłynęły aż 133 prace obrazujące bardzo różnorodne podejście do tego
kamienia – wybór sześciu najlepszych propozycji nie był łatwy. Ich autorzy, laureaci konkursu,
otrzymają w sumie 35 000 zł. Jury w składzie: Przemo Łukasik (medusagroup), Anna Jaszkaniec (AJ
Forms), Tatiana Satława-Zamykal (WKG), Marcin Kamiński (Stone Trade) i Zbigniew Rybakiewicz
(MMG) przyznało nagrody w dwóch kategoriach: Kreatywnego wykorzystania (projekt elewacji,
wnętrza lub przedmiotu z raciszyńskiego trawertynu) oraz Innowacyjnego przetworzenia
(opracowanie nowego sposobu obróbki kamienia). Ponadto podczas trwania konkursu była
możliwość zamawiania próbek trawertynu, które dostarczane były pod wskazany adres. Wysłano ich
ponad 200.
Sędziowie przyznawali punkty, oceniając projekty pod względem atrakcyjności rynkowej,
oryginalności, walorów estetycznych i funkcjonalności. – Otrzymaliśmy prace o przeróżnej skali
(produkt, mała architektura, wnętrze, elewacja, budynek), różniące się znacząco podejściem i
interpretacją tematu. Wysoko oceniłam te o przemyślanym współczesnym wyrazie, wykorzystujące
kamień w sposób nienachalny, a przy tym niebanalny – komentuje swój wybór Anna Jaszkaniec. Ale
to nie wszystko! Wartościowych prac napłynęło tak wiele, że organizator zdecydował się przyznać
wyróżnienia tym propozycjom, które mają szczególny potencjał rynkowy. Informacje o tym, kto
otrzymał wyróżnienie, zostaną opublikowane wkrótce.
Oficjalne wręczenie nagród odbędzie 8 lutego 2017 r. na poznańskich targach BUDMA, w
przestrzeni Forum Inspiracje (początek o godz. 14). Goście będą mogli odwiedzić stoisko
producenta trawertynu i dowiedzieć się więcej o tym pięknym polskim kamieniu, a także
porozmawiać z organizatorami konkursu na temat współpracy. Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na stronie konkursu www.TrawertynDesign.pl oraz na Facebooku.

Laureaci pierwszego konkursu Trawertyn Design:
w kategorii „Kreatywne wykorzystanie”:
I miejsce: Agnieszka Kołacz
II miejsce: Ewelina Kruz
III miejsce: praca zespołowa – Marcin Gierbienis, Damian Poklewski-Koziełł
w kategorii „Innowacyjne przetworzenie”:
I miejsce: praca zespołowa – Daria Achtelik, Augustyna Grzybowska
II miejsce: Sławomir Kopa
III miejsce: Dagmara Oliwa

