26 stycznia 2019 r.
26 stycznia 2019 r. | 10.30-10.45 | Scena Premium
Jak możesz zarobić na rewitalizacji kamienic na Śląsku.
•
Jan Dziekoński, prezes zarządu, Mzuri Investments
26 stycznia 2019 | 10.30-11.00 | Scena Hol Dolny
Wykład
Kolor ma znaczenie – trendy 2019 Artur Indyka
26 stycznia 2019 r. | 11.00-12.00 | Scena Premium
Warsztaty
Zrób to sam! by Darek Stolarz
26 stycznia 2019 r. | 11.00-12.00 | Scena Hol Dolny
Akademia Dobrze Mieszkaj „Rodziny i ich potrzeby”
Cykl dwudniowych wykładów i dyskusji zorganizowany przez redakcję magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu
Dobrzemieszkaj.pl. W tym roku na warsztat bierzemy rodziny i ich potrzeby. Dajemy odpowiedzi na pytania jak
mądrze, funkcjonalnie i ekonomicznie dopasować wnętrze do potrzeb każdego domownika!
Pierwsze mieszkanie: dla singla, dla pary. Jak urządzić je wygodnie, modnie i niedrogo?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
•
Artur Jóźwik, projektant wnętrz, INVENTIVE studio
•
Agnieszka Konieczna, architekt wnętrz, właściciel, Ambience.Interior Design
•
Małgorzata Mataniak-Pakuła, architekt, Architektura i Wnętrza Profilart
•
Aleksandra Pater-Bartnik, projektant wnętrz, Biuro Architektoniczne ArchOMEGA
Prezentacja architekta:
•
Pierwsze mieszkanie - jak je zaprojektować i urządzić? Agnieszka Konieczna, architekt wnętrz,
właściciel, Ambience.Interior Design
Moderacja:
•
Katarzyna Zacharewicz-Łukaszuk, redaktor prowadzący, Archiconnect.pl
26 stycznia 2019 r. | 11.00-16.00 | Scena Spodek
Maraton Architektury
Tegoroczna edycja Maratonu Architektury skupiać się będzie wokół polskich nominacji do nagrody Mies van der
Rohe Award, którym poświęcona jest główna wystawa na 4 Design Days 2019! Maraton, w którym wezmą udział
jedni z najlepszych polskich architektów.
Moderacja:
•
Tomasz Pągowski, projektant, konstruktor, prowadzący programy wnętrzarskie: Projekt
Lokalny, Remont w 48h, Bitwa o Dom
•
Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury
11.00-11.45
Aż 18 polskich budynków otrzymało w tym roku nominację do Mies van der Rohe Award 2019,
przyznawanej co dwa lata nagrody architektonicznej w Europie. Dlaczego nagrody wzbudzają takie
zainteresowanie nie tylko w Polsce? Jak polskie obiekty wypadają na tle Europy?
●
Oskar Grąbczewski, architekt, właściciel, OVO Grąbczewscy Architekci
●
Agnieszka Kaczmarska, prezes, odział Katowice, Stowarzyszenie Architektów Polskich
●
Anna Ostrowska, redaktorka, współtwórczyni wystawy głównej na 4 Design Days 2019
11.45-12.20
Akademeia High School ― nowa jakość szkolnych murów
●
Przemo Łukasik, Medusa Group Sp. z o.o. Sp.k.
12.25-12.55
Przestrzeń publiczna: Nawa we Wrocławiu
●
Oskar Zięta, architekt, projektant, założyciel, Zięta Prozessdesign Sp. z o.o.
12.55-13.25
Sprzeczna 4 - manifest prefabrykacji oraz budynek ratusza w Konstancinie-Jeziornej
●
Emilia Sobańska, architekt, BBGK Architekci Sp. z o.o.
13.25-13.55
Budynek Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
●
Àlex Clarà, architekt, BAAS arquitectura
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13.55-14.25
Ekonomiczne osiedle mieszkaniowe Atmosfera Nowe Żerniki
●
Tomasz Głowacki, architekt, założyciel PAG Pracownia Architektury Głowacki
●
Piotr Zybura, architekt, główny projektant, Arch it
14.25-14.55
Dom po drodze oraz Unikato – katowicki blok w odcieniu „smogu”
●
Robert Konieczny, architekt, założyciel, KWK Promes
14.55-15.25
Ogród Ginących Roślin Świata Wraz z Pawilonem Ogrodowym w Arboretum SGGW w Rogowie
●
Jacek Krych, architekt, architekt krajobrazu, Pracownia JRK72
15.25-16.00
Dom Rudy, Przedszkole w Żorach, aż dwie nominacje do nagrody #EUmiesAward2019
●
Marek Wawrzyniak, architekt prowadzący, współzałożyciel, TOPROJEKT
●
Karol Wawrzyniak, architekt, TOPROJEKT
26 stycznia 2019 r. | 12.15-13.45 | Scena Premium
Rozmowy redakcji „Świata Łazienek i Kuchni”
Kuchnie i łazienki przyszłości. Czego potrzebuje współczesna polska rodzina? Prezentacje, dyskusje
i rozmowy na scenie
CZ. I „Świat Łazienek i Kuchni” zaprasza: Kuchnia dla rodziny
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
•
Karolina Janczy, architekt wnętrz, właściciel, JanczyArt Design
•
Cezary Kowalczyk, Head of projects, Grohe Polska Sp. z o.o
•
Małgorzata Mataniak-Pakuła, architekt, Architektura i Wnętrza Profilart
•
Krzysztof Miruć, architekt, prowadzący program „Zgłoś remont” w telewizji HGTV
•
Wanda Modzelewska, konsultant komunikacji i public relations
•
Joanna Ochota, architekt, Concept JOana
•
Roland Stańczyk, architekt, RS Studio Projektowe
•
Katarzyna Uszok, architekt
Prezentacja redakcyjna:
•
Kuchnia dla rodziny – prowadzący Urszula Tatur, redaktor prowadząca, Mamkuchnie.pl, magazyn
Świat Łazienek i Kuchni
Prezentacja:
•
Cezary Kowalczyk, Head of projects, Grohe Polska Sp. z o.o
•
Roland Stańczyk, architekt, RS Studio Projektowe
Moderacja:
•
Anna Sołomiewicz, redaktor prowadząca, Łazienka.pl, magazyn Łazienka
•
Urszula Tatur, redaktor prowadząca, Mamkuchnie.pl, magazyn Świat Łazienek i Kuchni
26 stycznia 2019 | 12.15-13.15 | Scena Hol Dolny
Smart Dom by Zbigniew Urbański
26 stycznia 2019 | 13.50-14.50 | Scena Premium
Warsztaty
Kolorowy dom by Artur Indyka. Wszystko o kolorach we wnętrzach
26 stycznia 2019 r. | 13.30-14.30 | Scena Hol Dolny
Akademia Dobrze Mieszkaj „Rodziny i ich potrzeby”
Cykl dwudniowych wykładów i dyskusji zorganizowany przez redakcję magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu
Dobrzemieszkaj.pl. W tym roku na warsztat bierzemy rodziny i ich potrzeby. Dajemy odpowiedzi na pytania jak
mądrze, funkcjonalnie i ekonomicznie dopasować wnętrze do potrzeb każdego domownika!
Uwaga, mały człowiek na horyzoncie! Jak przygotować mieszkanie na nowego członka rodziny, jak
zadbać o miejsce dla małego dziecka nawet na bardzo małym metrażu.
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
•
Kinga Śliwa, architekt wnętrz
•
Anna Kapinos, architekt wnętrz, TOKA+HOME
•
Dominika Trzcińska, architekt wnętrz, właściciel, Superpozycja Architekci
•
Monika Zawolik-Szczyrbowska, projektantka wnętrz, Zawolik Design
•
Ewelina Ziółkowska-Jacyków i Olga Sajnóg-Dąbek, prowadzące, Studio Projektowe SPOIWO
Prezentacje architektów:
•
Mały człowiek na horyzoncie! Jak przygotować mieszkanie dla nowego członka rodziny. Kinga
Śliwa, architekt wnętrz
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•

Aranżujemy domową przestrzeń dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Monika ZawolikSzczyrbowska, projektantka wnętrz, Zawolik Design
Moderacja:
•
Ewa Kozioł, redaktor naczelna, Dobrze Mieszkaj, Dobrzemieszkaj.pl
26 stycznia 2019 | 14.45-16.45 | Scena Hol Dolny
Warsztaty
Redesign by Jimi Ogden – jak odnawiać stare meble?
26 stycznia 2019 r. | 15.00-15.10 | Scena Premium
Prezentacja własna: STEGU
26 stycznia 2019 | 15.15-15.45 | Scena Premium
Mirella i Marcin Kępczyńscy, prowadzący program „Para w remont” w telewizji HGTV
26 stycznia 2019 r. | 15.50-16.50 | Scena Premium
Rozmowy redakcji „Świata Łazienek i Kuchni”
Kuchnie i łazienki przyszłości. Czego potrzebuje współczesna polska rodzina? Prezentacje, dyskusje
i rozmowy na scenie
CZ. II „Świat Łazienek i Kuchni” zaprasza: Łazienka przyszłości
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
•
Barbara Godawska, architekt wnętrz, iHome Studio
•
Karolina Janczy, architekt wnętrz, właściciel, JanczyArt Design
•
Tomasz Słomka, CEO, właściciel, Biuro projektowe TOKA+HOME
•
Roland Stańczyk, architekt, RS Studio Projektowe
•
Michał Swałtek, architekt wnętrz, właściciel, Swałtek Design Studio
Prezentacja redakcyjna:
•
Jak będą wyglądać łazienki przyszłości? Trendy i kierunki w urządzaniu łazienek. Anna
Sołomiewicz, redaktor prowadząca, Łazienka.pl, magazyn Łazienka
Prezentacja architekta:
Łazienka przyszłości. Tomasz Słomka, CEO, właściciel, Biuro projektowe TOKA+HOME
Moderacja:
•
Anna Sołomiewicz, redaktor prowadząca, Łazienka.pl, magazyn Łazienka
•
Urszula Tatur, redaktor prowadząca, Mamkuchnie.pl, magazyn Świat Łazienek i Kuchni
Wydarzenia towarzyszące:
26 stycznia 2019 | 10.00-18.00 | Płyta Spodka | PS 25
Stoisko Dobrze Mieszkaj
•
Urządź się z Dobrze Mieszkaj. Redakcja portalu zaprasza na konsultacje z projektantami wnętrz
Urządzasz swoje pierwsze mieszkanie? W twoim domu pojawił się nowy członek rodziny? A może po
prostu potrzebujesz zmiany i nie wiesz, od czego zacząć? Przygotuj pytania, zabierz ze sobą rzut
mieszkania lub domu i odwiedź strefę Dobrze Mieszkaj w trakcie 4 Design Days – nasi projektanci
podpowiedzą, jak je urządzić, jak dobrać meble i kolory, jak powiększyć małą kuchnię czy odmienić
niefunkcjonalną łazienkę. Na stoisku będą dostępne magazyny wnętrzarskie wydawnictwa
Publikator/PTWP – Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, Dom z Przyszłością, katalogi
domów Najlepsze Domy oraz magazyny branżowe – Łazienka i Meble Plus
Porad udzielać będą:
Agnieszka Buchta-Swoboda, architekt wnętrz; Tomasz Słomka, CEO, właściciel, Biuro projektowe
TOKA+HOME; Piotr Stanisz, architekt wnętrz; Monika Zawolik-Szczyrbowska, projektantka wnętrz,
Zawolik Design; Anna Gruner, A2 Studio Projektowe; Małgorzata Mataniak-Pakuła, architekt,
Architektura i Wnętrza Profilart; Joanna Ochota, architekt, Concept JOana; Kinga Śliwa, architekt
wnętrz
•

Dobrze mieszkam z Dobrze Mieszkaj – 3. edycja konkursu magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu
Dobrzemieszkaj.p na najlepszy projekt mieszkania
Chcesz się pochwalić swoim własnym lub zaprojektowanym przez siebie wnętrzem? Wyślij nam jego
zdjęcia (redakcja@dobrzemieszkaj.pl) i weź udział w konkursie! Najładniejsze wnętrza nagrodzimy
profesjonalną sesją zdjęciową i publikacją na łamach Dobrze Mieszkaj. Na zwycięzcę czeka także
designerska lampa Geometric marki MaxLight o wartości 4.5 tys. zł, ufundowana przez firmę MaxFliz!
Jury konkursu: redakcja magazynu Dobrze Mieszkaj oraz architekci wnętrz współpracujący z Akademią
Dobrze Mieszkaj i udzielający porad na stoisku Publikatora.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się 27 stycznia 2019 r. o godz. 17.20 na
Scenie Spodek
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•

4 Design Days rodzinnie – zapraszamy do skorzystania z innych atrakcji, jakie przygotowaliśmy
w trakcie Dni Otwartych specjalnie dla rodzin z dziećmi:
o
Konkurs plastyczny dla dzieci: Moja rodzina, mój dom
Na stoisku Dobrze Mieszkaj w specjalnie zaaranżowanym kąciku plastycznym dzieci będą mogły
tworzyć i zostawiać prace, których tematem będzie rodzina i dom. Najładniejsze prace nagrodzimy oraz
opublikujemy na łamach magazynu Dobrze Mieszkaj. Każde dziecko, które weźmie udział w konkursie,
dostanie upominek
o
Konkurs: Najpiękniejszy uśmiech 4 Design Days
Zadanie: zrób zdjęcie sobie i bliskim w trakcie 4 Design Days. Opublikuj je na FB lub Instagramie z
hasztagiem #4DesignDays. Najpiękniejsze uśmiechy dostaną nagrody rzeczowe oraz roczną
prenumeratę magazynów Dobrze Mieszkaj i Świat Łazienek i Kuchni
27 stycznia 2019 r.

27 stycznia 2019 | 10.30-13.00 | Scena Premium
„Świat Łazienek i Kuchni” zaprasza na Maraton kuchenno-łazienkowy
Na scenie przez blisko 3 godziny redaktorki magazynów Świat Łazienek i Kuchni oraz Łazienka i portali
mamkuchnie.pl i łazienka.pl prowadzą inspirujące rozmowy z przedstawicielami firm o dostępnej ofercie
wyposażenia kuchni i łazienek, nowinkach, innowacjach, nowoczesnych rozwiązaniach, trendach na najbliższy
rok oraz przyszłe lata.
10.30-11.00
Kompleksowe wyposażenie łazienki sposobem na aranżację wnętrza.
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
•
Adrian Breś, dyrektor sprzedaży, Massi
•
Agnieszka Rygulska Kmieć, dyrektor handlowy, Novellini
•
Piotr Wychowaniec, trener produktu i sprzedaży, Cersanit
11.00-11.30
Funkcjonalne meble kuchenne
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
•
Małgorzata Błaszczak, projektantka, Vigo Meble Kuchenne
•
Roman Kopczyński, członek zarządu, Peka
11.30-12.00
Urządzamy strefę kąpieli
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej)
•
Marcin Riger, Product Manager, Excellent
•
Adam Sieńko, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży, New Trendy
•
Damian Ślęczka, regionalny kierownik sprzedaży, Radaway
12.00-12.30
Materiały wykończeniowe do kuchni
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
•
Ivan Fabo, Opoczno
•
Dariusz Jędrzejczak, kierownik działu handlowego i marketingu, Mochnik Sp. z o.o. Sp. k.
•
Katarzyna Wagner, Product Manager, Laminam
12.30-13.00
Detale w łazience: armatura, akcesoria i oświetlenie
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
•
Mariusz Traczykiewicz, specjalista ds. sprzedaży, MCJ
•
Ada Sadura-Williams, Product Manager, Deante
•
Katarzyna Tworek, Brand Manager, Aurora Technika Świetlna
Moderacja:
•
Anna Sołomiewicz, redaktor prowadząca, Łazienka.pl, magazyn Łazienka
•
Urszula Tatur, redaktor prowadząca, Mamkuchnie.pl, magazyn Świat Łazienek i Kuchni
27 stycznia 2019 | 10.30-12.30 | Scena Hol Dolny
Warsztaty
Redesign by Jimi Ogden – jak odnawiać stare meble?
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27 stycznia 2019 r. | 10.30-13.30 | Scena Spodek
Maraton Designu
To rozmowy z najbardziej kreatywnymi projektantami w Polsce. To oni funkcjonują w międzynarodowym obiegu,
oni robią karierę, współpracują z największymi firmami zagranicznymi i tworzą własne marki. Poznajcie
najbardziej pożądanych polskich projektantów.
Moderacja:
•
Tomasz Pągowski, projektant, konstruktor, prowadzący programy wnętrzarskie: Projekt
Lokalny, Remont w 48h, Bitwa o Dom
•
Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury
10.30 - 11.30
Jak wygląda kondycja polskiego designu? Jak wygląda to teraz? Jak się projektuje przyszłość? Czy
design ma teraz mniej estetyczną czy funkcjonalną, a bardziej misyjną rolę?
•
Dorota Stępniak, Kurator i menadżer wydarzeń w sektorze przemysłów kreatywnych. Autorka licznych
tekstów, dziennikarka, jurorka i moderator konferencji. Obecnie pracuje dla Międzynarodowego
Centrum Designu (IDZ) w Berlinie i wykłada w Szkole Wyższej VIAMODA w Warszawie.
Pomysłodawca, kurator i menedżer Łódź Design Festival, związana z wydarzeniem do 2010 roku.
Twórczyni projektu O!to Design. Kurator konferencji Design Space w DCK i wystaw: „Obecność”
i „Contemporary Polish Design Exhibition” dla Designer’s Open Festival w Lipsku oraz „Body” –
organizowanej w ramach Projektu Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016. Jej autorska rubryka
"Mocne Plecy" poświęcona sztuce i projektowaniu w subiektywnym wydaniu ukazuje się w Magazynie
Design Alive.
11.30 -12.00
•
Szymon Hanczar*, architekt wnętrz, projektant. Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych,
obecnie jej wykładowca. Studiował również na Akademie der Bildenden Kuenste w Monachium.
Stypendysta Prezydenta miasta Wrocławia oraz Prezydenta miasta Częstochowy, z której pochodzi.
Zajmuje się projektowaniem wnętrz, mebli, stoisk targowych. Jego minimalne mieszkanie "13m2"
w 2011r. zdobyło I nagrodę w konkursie "Wnętrze Design" dolnośląskiego Stowarzyszenia Architektów
RP. Prowadzi własne biuro projektowe. Lubi biegać o poranku.
12.00 - 12.30
•
Marta Gawin, projektantka, graficzka, dyrektor artystyczna. Absolwentka katowickiej ASP
zaprojektowała m.in. identyfikację dla festiwali Ars Cameralis i Katowice Street Art Festival oraz dla
Design Silesia i Teatru Śląskiego. Projekty Gawin charakteryzuje dopasowanie formy do tematu,
funkcjonalność, finezja i odwaga.
12.30-13.00
bro.KAT
•
Bro.Kat to kobiecy kolektyw projektowy o silnej śląskiej identyfikacji. Dwie założycielki studia, z
wykształcenia architektki, stawiają sobie za cel nie tylko tworzenie funkcjonalnego dizajnu, ale i
wyrażanie ducha tego przygranicznego regionu. Pracownia została założona w 2010 roku przez Romę
Skuzę oraz Bognę Polańską. W pracy zajmują się architekturą, projektowaniem wnętrz, scenografii,
wystaw, instalacji, a także produktu. Projekty zdobyły nagrody i wyróżnienia w kilku konkursach, a także
były publikowane zarówno w kraju jak i za granicą. Pracownia posiada doświadczenie we współpracy
z klientami prywatnymi, firmami, jak i instytucjami publicznymi.
13.00 - 13.30
•
Tomasz Konior, architekt, urbanista. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od
1995 roku prowadzi autorskie biuro architektoniczne Konior Studio. Autor ponad 100 obiektów, głównie
budynków użyteczności publicznej, które zdobyły przeszło 30 nagród w konkursach krajowych
i międzynarodowych. W 2008 roku wraz z zespołem Konior Studio wygrał międzynarodowy konkurs
architektoniczny na nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach,
w której uroczysty koncert otwarcia odbył się 1 października 2014 roku. Do ostatnich sukcesów należą
wygrane konkursy na gmach Carbon Art w Zabrzu (2013) i salę koncertową w Jastrzębiu Zdroju (2014).
27 stycznia 2019 r. | 13.15-13.25 | Scena Premium
Prezentacja własna: STEGU
27 stycznia 2019 r. | 12.45-13.45 | Scena Hol Dolny
Akademia Dobrze Mieszkaj „Rodziny i ich potrzeby”
Cykl dwudniowych wykładów i dyskusji zorganizowany przez redakcję magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu
Dobrzemieszkaj.pl. W tym roku na warsztat bierzemy rodziny i ich potrzeby. Dajemy odpowiedzi na pytania jak
mądrze, funkcjonalnie i ekonomicznie dopasować wnętrze do potrzeb każdego domownika!
Pod jednym dachem: jak stworzyć dom dla rodziny wielopokoleniowej, jak pogodzić potrzeby dziadków,
rodziców i dzieci mieszkających w jednym domu
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Do udziału zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
•
Małgorzata Bacik, architekt, MM Architekci
•
Karolina Drogoszcz, architekt wnętrz, Mango Studio
•
Barbara Uherek-Bradecka, właścicielka, STUDIO BB ARCHITEKCI
Moderacja:
•
Anna Usakiewicz, redaktor prowadząca, magazyn Dobrze Mieszkaj
27 stycznia 2019 | 13.30-14.30 | Scena Premium
Smart Dom by Zbigniew Urbański
27 stycznia 2019 | 14.00-15.00 | Scena Hol Dolny
Zamieszkaj w Katowicach
Nowoczesny design w Katowicach, komplementarne osiedla dla młodych małżeństw. Dlaczego uznani
architekci chcą projektować osiedla w Katowicach?
Wpływ metamorfoz Katowic na podejmowane decyzje życiowe młodych ludzi. Informacje dotyczące programu
rządowego – Mieszkanie dla młodych
Do udziału zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
•
Dominik Czajkowski, Czajkowski Kuźniak Architekci
•
Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu, GZM
•
Ofka Piechniczek, prezes zarządu, Śląskie Kamienice S.A.
•
Stanisław Podkański, architekt miasta, doradca prezydenta ds. architektury i urbanistyki, Urząd
Miasta Katowice
•
Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny
Moderacja:
•
Marek Mróz, dziennikarz
27 stycznia 2019 r. | 13.45-15.45 | Scena Spodek
Maraton Architektury – 4 KIDS
Czas na zupełnie nowe spojrzenie na architekturę i design! Na scenę główną 4 Design Days zaprosimy młodych,
a nawet bardzo młodych rozmówców (wiek 6-14 lat), aby dowiedzieć się, co dzieci myślą o architekturze, która
ich otacza, o rzeczach, które projektują dorośli, o wyglądzie miast, w których mieszkają. Będzie zabawnie, ale
i poważnie, bo dzieci jak nikt inny potrafią szczerze pochwalić, ale także bezlitośnie wypunktować błędy nas,
dorosłych, którzy przestrzeń, w której one żyją, tworzymy.
Moderacja:
•
Urszula Chincz, prezenterka telewizyjna
•
Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury
27 stycznia 2019 r. | 14.40-15.10 | Scena Premium
MiniDomki z HGTV
Kamil i Marcin Pastuszakowie,
prowadzący program „Odjazdowe minidomy” w telewizji HGTV
27 stycznia 2019 r. | 15.15-16.15 | Scena Hol Dolny
Akademia Dobrze Mieszkaj „Rodziny i ich potrzeby”
Cykl dwudniowych wykładów i dyskusji zorganizowany przez redakcję magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu
Dobrzemieszkaj.pl. W tym roku na warsztat bierzemy rodziny i ich potrzeby. Dajemy odpowiedzi na pytania jak
mądrze, funkcjonalnie i ekonomicznie dopasować wnętrze do potrzeb każdego domownika!
Na krócej, ale wygodnie i stylowo. Rady, jak zaprojektować i zaaranżować mieszkanie na wynajem
Do udziału zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
•
Joanna Ochota, architekt, Concept JOana
•
Tomasz Pytel, architekt, Archiwytwórnia
•
Anna Maria Sokołowska, architekt wnętrz, Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
•
Paulina Zwolak, architekt, Projektyw Architektura Wnętrz&Design
Prezentacja architekta:
•
Projektujemy i aranżujemy mieszkanie na wynajem. Joanna Ochota, architekt wnętrz, Concept
JOana
Moderacja:
•
Anna Usakiewicz, redaktor prowadząca, magazyn Dobrze Mieszkaj
27 stycznia 2019 r. | 16.00-17.15 | Scena Spodek
DobrzeMieszkaj.pl zaprasza: Hot list – najpiękniejsze polskie domy
Cykl wywiadów na scenie w formule 1 na 1. W rozmowach z redaktorami magazynu „Dobrze Mieszkaj” i portalu
Dobrzemieszkaj.pl wybitni polscy architekci opowiedzą o swoich najciekawszych projektach mieszkaniowych,
przedstawią spektakularne realizacje, które odmieniają polski krajobraz i oblicze polskiej architektury mieszkalnej,
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a czasem szokują. Gości zaprosimy do wysłuchania prezentacji: Top Ten najdroższe/największe/najdziwniejsze
polskie domy, przygotowywane razem z największymi agencjami nieruchomości.
Do udziału zostali zaproszeni:
•
Dom z natury, dom miejski. Grzegorz Goworek, STUDIO.O. organic design
•
Projekt domu jednoosobowego. Tadeusz Lemański, architekt, właściciel pracowni Architekt
Lemański
•
Dom w Krajobrazie. Gosia Łapaj i Kuba Kowalczyk, właściciele Kropka Studio
•
StodoLove: Stodoła- pomysł na dom. Anna Maria Sokołowska, architekt wnętrz, Anna Maria
Sokołowska Architektura Wnętrz
•
Dom Architektów. Dorota Szlachcic, ARC Fabryka Projektowa
•
Dom Lustrzany. Marcin Tomaszewski, dyrektor artystyczny, właściciel, Reform Architekt Marcin
Tomaszewski
Moderacja:
•
Justyna Łotowska, redaktor, Dobrzemieszkaj.pl
•
Ewa Kozioł, redaktor naczelna, Dobrze Mieszkaj, Dobrzemieszkaj.pl
27 stycznia 2019 r. | 15.45-15.55 | Scena Premium
Exhibitor Design Awards 2019
Jak się wyróżnić pośród wielu designerskich stoisk na 4 Design Days? Na pewno wiedzą to laureaci Exhibitor
Design Awards – nagród jakie organizatorzy 4 Design Days przyznają co roku najciekawiej zaprojektowanym
stoiskom. To właśnie takie ekspozycje wskaże i w tej edycji jury konkursu, składające się z redaktorów
magazynów i portali Grupy PTWP i Publikatora.
27 stycznia 2019 r. | 17.20-17.30 | Scena Spodek
Dobrze mieszkam z Dobrze Mieszkaj
Wręczenie nagród laureatom III edycji konkursu magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu Dobrzemieszkaj.pl na
najlepszy projekt mieszkania dla rodziny.
Wydarzenia towarzyszące:
27 stycznia 2019 | 10.00-18.00 | Płyta Spodka | PS 25
Stoisko Dobrze Mieszkaj
•
Urządź się z Dobrze Mieszkaj. Redakcja portalu zaprasza na konsultacje z projektantami wnętrz
Urządzasz swoje pierwsze mieszkanie? W twoim domu pojawił się nowy członek rodziny? A może po
prostu potrzebujesz zmiany i nie wiesz, od czego zacząć? Przygotuj pytania, zabierz ze sobą rzut
mieszkania lub domu i odwiedź strefę Dobrze Mieszkaj w trakcie 4 Design Days – nasi projektanci
podpowiedzą, jak je urządzić, jak dobrać meble i kolory, jak powiększyć małą kuchnię czy odmienić
niefunkcjonalną łazienkę. Na stoisku będą dostępne magazyny wnętrzarskie wydawnictwa
Publikator/PTWP – Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, Dom z Przyszłością, katalogi
domów Najlepsze Domy oraz magazyny branżowe – Łazienka i Meble Plus
Porad udzielać będą:
Małgorzata Mataniak-Pakuła, architekt, Architektura i Wnętrza Profilart; Joanna Ochota, architekt,
Concept JOana; Kinga Śliwa, architekt wnętrz; Anna Gruner, A2 Studio Projektowe; Tomasz Słomka,
CEO, właściciel, Biuro projektowe TOKA+HOME; Piotr Stanisz, architekt wnętrz; Mateusz
Limanówka, architekt wnętrz, Spacja Studio
•

•

Dobrze mieszkam z Dobrze Mieszkaj – 3. edycja konkursu magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu
Dobrzemieszkaj.p na najlepszy projekt mieszkania
Chcesz się pochwalić swoim własnym lub zaprojektowanym przez siebie wnętrzem? Wyślij nam jego
zdjęcia (redakcja@dobrzemieszkaj.pl) i weź udział w konkursie! Najładniejsze wnętrza nagrodzimy
profesjonalną sesją zdjęciową i publikacją na łamach Dobrze Mieszkaj. Na zwycięzcę czeka także
designerska lampa Geometric marki MaxLight o wartości 4.5 tys. zł, ufundowana przez firmę MaxFliz!
Jury konkursu: redakcja magazynu Dobrze Mieszkaj oraz architekci wnętrz współpracujący z Akademią
Dobrze Mieszkaj i udzielający porad na stoisku Publikatora.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się 27 stycznia 2019 r. o godz. 17.20 na
Scenie Spodek
4 Design Days rodzinnie – zapraszamy do skorzystania z innych atrakcji, jakie przygotowaliśmy
w trakcie Dni Otwartych specjalnie dla rodzin z dziećmi:
o
Konkurs plastyczny dla dzieci: Moja rodzina, mój dom
Na stoisku Dobrze Mieszkaj w specjalnie zaaranżowanym kąciku plastycznym dzieci będą mogły
tworzyć i zostawiać prace, których tematem będzie rodzina i dom. Najładniejsze prace nagrodzimy oraz
opublikujemy na łamach magazynu Dobrze Mieszkaj. Każde dziecko, które weźmie udział w konkursie,
dostanie upominek
o
Konkurs: Najpiękniejszy uśmiech 4 Design Days
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Zadanie: zrób zdjęcie sobie i bliskim w trakcie 4 Design Days. Opublikuj je na FB lub Instagramie z
hasztagiem #4DesignDays. Najpiękniejsze uśmiechy dostaną nagrody rzeczowe oraz roczną
prenumeratę magazynów Dobrze Mieszkaj i Świat Łazienek i Kuchni
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