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P-06 Atelier ganha o Grand Prix nos Red Dot Design Awards 2011 —
Atelier de design português entre os melhores do mundo

A P-06 Atelier, Ambientes e Comunicação venceu na passada sexta feira, em Berlim,
o Grand Prix nos Red Dot Communication Design Awards 2011, um dos mais
importantes prémios de design mundial. Seleccionado para esta distinção de entre
6,468 participantes mundiais, foi o único atelier português de entre os 10 mundiais
a receber as distinções de Grand Prix e de Best of the Best.
A intervenção de design de ambientes SKIN foi o trabalho premiado, na categoria
Information Design/Public Space. Este interior iluminado é também um sistema
de sinalética, desenvolvido para a JLCG Arquitectos no foyer do Pavilhão do
Conhecimento — Ciência Viva no Parque das Nações.
A P-06 Atelier reitera-se assim como um dos melhores ateliers do mundo em design
de ambientes, no seguimento de vários prémios em 2009, 2010, e 2011, incluindo
distinções nos Prémios Nacionais de Design (PT), Society of Environmental Graphic
Design (EUA), AIGA (EUA), D&AD Awards (UK) e European Design Awards.
No seguimento desta distinção, e como forma de promover o design de ambientes,
a P-06 Atelier associa-se à entidade americana SEGD—Society of Environmental
Graphic Design, para uma apresentação de entrada livre, sujeita a reserva, em torno
das possibilidades e potencial do design de ambientes, no próximo dia 19 de Outubro,
das 19.00 às 21.30, na Praça Guilherme Gomes Fernandes, 28, em Paço de Arcos, Oeiras.
Em anexo enviamos imagens da intervenção SKIN.
Para mais informações, reservas, pedidos de imagens ou entrevistas, por favor
contacte Mariana Rosa , press@p-06-atelier.pt ou 213 011 834.
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