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Znamy 53 finalistów III edycji konkursu "Obiekt Roku w systemach ALUPROF"

Spośród ponad 170 budynków zgłoszonych do konkursu „Obiekt Roku w systemach ALUPROF 2018” wybrano 53
najlepsze realizacje. Są to inwestycje, które powstały z wykorzystaniem systemów aluminiowych marki w latach
2016-2018. Zwycięzców poznamy podczas finałowej Gali 14 września 2018 r.

Za nami pierwszy etap konkursu skierowanego do pracowni architektonicznych i samodzielnych architektów. Jego
celem jest wskazanie najlepszych obiektów wyznaczających nowoczesny kierunek w projektowaniu przestrzeni
miejskiej. Do tegorocznej – III już edycji – zgłoszonych zostało ponad 170 realizacji, które zaprojektowano i wykonano
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z użyciem różnorodnych systemów aluminiowych ALUPROF w kraju i za granicą. Spośród nich organizatorzy
konkursu wybrali 53 finalistów. Wśród nich są tak prestiżowe obiekty, jak np.: Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku, Hala Koszyki, EQlibrium, Polna Corner czy The Tides w Warszawie.
W kolejnym etapie konkursu Jury pod przewodnictwem arch. Tomasza Koniora wybierze 10 projektów, a 3 najlepsze z
nich zostaną nagrodzone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 14 września w Hotelu Double Tree by Hilton w
Warszawie. Autorzy zwycięskich prac otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe – 50 000 zł (I miejsce), 30 000 zł (II
miejsce) oraz 15 000 zł (III miejsce).
Zadaniem plebiscytu „Obiekt Roku w systemach ALUPROF” jest promowanie współczesnej architektury oraz
stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat aktualnych trendów w realizacjach architektonicznych. Okazją ku temu
będzie towarzysząca finałowej Gali konferencja z udziałem znamienitych polskich architektów – m.in. Oskara
Grąbczewskiego. Andrzeja Chołdzyńskiego, Marka Dunikowskiego, Zbigniewa Maćkowa, Piotra Żabickiego czy
Tomasza Koniora.
- Systemy ALUPROF są obecne w wielu wyjątkowych obiektach, które powstały w Polsce w ostatnich latach.
Tegoroczna, trzecia już edycja konkursu jest tego kolejnym potwierdzeniem. Wśród finalistów możemy podziwiać
prawdziwie perły architektoniczne i jednocześnie obcować z najwybitniejszymi architektami. Chcąc wykorzystać
ogromny potencjał tej inicjatywy, Galę finałową konkursu poprzedzi konferencja, na której wraz z ekspertami
poruszymy ważne dla branży tematy, porozmawiamy np. o nowej definicji fasad czy roli architektury na tle potrzeb
społecznych – mówi Bożena Ryszka, Dyrektor Marketingu w ALUPROF S.A.
Pełna lista 53 finalistów konkursu dostępna jest na stronie: www.konkurs.aluprof.eu .
Patron merytoryczny konkursu: SARP
Patroni medialni: Architektura Murator, Archirama, Architektura&Biznes, Builder, Sztuka-Architektury.pl, Świat
Aluminium, e-biurowce.pl, Infoarchitekta.
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