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ZAPROSZENIE



Architekt Marek Tryzybowicz
Marek Tryzybowicz jest współzałożycielem i dyrektorem projektowania w 
międzynarodowej grupie architektonicznej Bose International Planning and 
Architecture z biurami w Warszawie, Dubaju (UAE), Delhi (Indie), Santa Fe 
(USA) oraz Bangalore (Indie). 

Przed rozpoczęciem działalności w ramach Bose International pracował 
w USA i w Niemczech. Po ukończeniu magisterskich studiów 
architektonicznych na University of Texas w Arlington w USA w 1998 roku 
przez szesnaście lat projektował w międzynarodowej firmie architektonicznej 
Hellmuth, Obata i Kasabaum (HOK) w Dallas a następnie jako wiceprezes 
i dyrektor projektowania w Berlinie i Warszawie współtworząc liczne zespoły 
biurowe, handlowe i wielofunkcyjne w USA, Azji i Europie. 

Po założeniu Bose International w 2001 roku w ciągu ostatnich piętnastu lat 
pracy jako partner i dyrektor projektowania, Marek Tryzybowicz zaprojektował 
liczne koncepcje wielofunkcyjnych, miejskich zespołów biurowych 
i handlowych w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Chinach oraz 
w Indiach. 

Zrealizowane projekty komercyjne Marka Tryzybowicza otrzymały liczne 
nagrody, między innymi: ICSC European Shopping Centre Awards, Central & 
Eastern Europe Real Estate Quality Awards, Construction Journal Awards, 
Competition of the International Council of Shopping Center (ICSC), CEE 
Retail Real Estate Awards, CEE Green Building Awards EuropaProperty, 
European Property Awards. 

Jest zarejestrowanym architektem w Polsce i w Niemczech. 

Koncepcje Architektoniczne
Rozwój wielkoskalowych projektów jest efektem współpracy 
profesjonalistów z dziedzin najmu, finansów, rozwoju 
inwestycji, zarządzania oraz projektowania. Przedsięwzięcia 
dużej skali wymagają skoordynowanych działań zespołu 
ekspertów wprowadzających w życie wytyczne projektu. 

Twórczy architekt, mający doświadczenie w tworzeniu 
projektów komercyjnych, często koordynuje ten proces. 
Zakres działania, zaangażowania oraz format pracy 
projektanta uzależnione są od wielu czynników takich jak 
doświadczenie, charakter projektu oraz kultura organizacji 
dewelopera. Doświadczony architekt obiektów komercyjnych 
konsoliduje zaangażowanie licznych ekspertów w całym 
procesie projektowym. 

Przedstawienie koncepcji projektowej, założeń oraz idei 
autora, wymaga umiejętności efektywnej prezentacji. 
Współcześni projektanci wykorzystują w tym celu szeroki 
wachlarz narzędzi oferowanych przez współczesną 
technologię. Przy ich pomocy opracowują realistyczne 
wizualizacje i modele trójwymiarowe, które odzwierciadlają ich 
twórczy zamysł. 

Mimo rozwoju techniki projektowej wciąż skutecznym 
narzędziem przekazywania wizji i rozwiązań projektanta, 
kluczowych założeń i nastroju projektowanego obiektu, jest 
technika rysunków odręcznych. Ta niezwykle sprawna 
metoda komunikacji jest szczególnie efektywna 
we wczesnych etapach projektu. 

Prezentowane w ramach wystawy „Koncepcje 
architektoniczne” prace są zbiorem wybranych szkiców 
projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich piętnastu lat 
w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie. 

Rysunki autorstwa Marka Tryzybowicza są odzwierciedleniem 
koncepcji wstępnych etapów projektów wielofunkcyjnych. 
Są również świadectwem zespołowych działań projektanta 
i klientów. 

Szkice, czarnobiałe oraz w kolorze, stanowią uniwersalny 
kod przekazu wizji projektanta, język komunikacji zrozumiały 
w każdym geograficznym i kulturowym obszarze.

Marek Tryzybowicz


