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NINI ANDRADE SILVA

Ni ni An dra de Si lva jest uwa ża na za jed ną z naj lep szych pro jek tan tek wnętrz
na świe cie. Ni ni uro dzi ła się w Fun cha lu w Por tu ga lii, uzy ska ła dy plom
z wzor nic twa w In sty tu cie Sztuk Wi zu al nych, De si gnu i Mar ke tin gu (IADE)

w Li zbo nie, jed no cze śnie roz wi ja jąc się na uko wo i zdo by wa ła do świad cze nie
za gra ni cą – stu dio wa ła i pra co wa ła w No wym Jor ku, Lon dy nie, Pa ry żu, RPA i w Da -
nii. Jej pra ce zy ska ły mię dzy na ro do wą sła wę, sta wia jąc por tu gal ski de sign na rów -
ni z osią gnię cia mi naj więk szych pro jek tan tów na świe cie, mię dzy in ny mi za spra wą
pro jek tu świa to wej sie ci ho te li sku pia ją cej De sign Ho tels TM. Ja ko że jej pro jek ty,
re ali zo wa ne na ca łym świe cie, zo sta ły po wszech nie do ce nio ne, wie lo krot nie by ły
na gra dza ne, a przed sta wia ją ce je zdję cia po ja wia ją się nie prze rwa nie w pre sti żo -
wych mię dzy na ro do wych pi smach bran żo wych. Ni ni jest rów nież mię dzy na ro do -
wą kon sul tant ką IADE, dzię ki cze mu zin te gro wa ła pa nel wy kła dow ców go ścin nych
Szko ły Wzor nic twa i otrzy ma ła na gro dę dla wy bit nych alum nów IADE 2010. W re -
zul ta cie w czerw cu 2011 ro ku zo sta ła na gro dzo na przez rząd Por tu ga lii ty tu łem
„Grau de Ofi cial da Or dem do In fan te D. Hen ri que”, w uzna niu wy jąt ko wych za sług
wo bec oj czy zny, za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą. Nie daw no po wie rzo no jej funk -
cję Am ba sa do ra Kul tu ry Guimarã es – w 2012 ro ku bę dą ce go Eu ro pej ską Sto li cą
Kul tu ry.

Rozmawiała Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
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Pra�cow�nia�Ate�lier�Ni�ni�An�dra�de�Si�lva�jest�au�to�-

rem�sze�re�gu�wie�lo�krot�nie�na�gra�dza�nych�pro�jek�tów

wnętrz.�Naj�waż�niej�sze�na�gro�dy:

•�2014�na�gro�da�dla�naj�lep�sze�go�pro�jek�tu�ho�te�lu

naświe�cie�(Best�Ho�tel�De�sign�in�the�World)�(lau�-

re�at�World�Tra�vel�Awards�dla�naj�lep�sze�go�de�sign

ho�te�lu�wEu�ro�pie,�Du�baj)�

•�2013�na�gro�da�dla�naj�lep�sze�go�pro�jek�tu�ho�te�lu

naświe�cie�(Best�Ho�tel�De�sign�in�the�World)�(lau�-

re�at�World�Tra�vel�Awards�dla�naj�lep�sze�go�de�sign

ho�te�lu�wEu�ro�pie,�Ka�tar)

•�2013�na�gro�da�za naj�lep�szy�wy�strój�wnętrz�(lau�-

re�at�the�In�ter�na�tio�nal�Ho�tel�Awards�za The�Be�-

au�ti�que�Ho�tels�Fi�gu�eira,�Lon�dyn)�

•�2013�lau�re�at�World�Tra�vel�Awards�dla�naj�lep�sze�-

go�pro�jek�tu�ho�te�lu�wEu�ro�pie�za The�Vi�ne�Ho�tel,

Ka�tar

•�2013�no�mi�na�cja�do The�Eu�ro�pe�an�Ho�tel�De�sign

Awards�za The�Be�au�ti�que�Ho�tels�Fi�gu�eira,�Lon�-

dyn

•�2013�no�mi�na�cja�dona�gro�dy�INSIDE�przy�zna�wa�-

nej�pod�czas�Świa�to�we�go�Fe�sti�wa�lu�Ar�chi�tek�tu�ry

(WAF)�zapro�jekt�The�Be�au�ti�que�Ho�tels�Fi�gu�eira,

Sin�ga�pur

•�2013�Lápiz�de�Ace�ro�(naj�lep�szy�pro�jekt�prze�strze�-

ni�wnętrz�wHo�te�lu�BOG),�Bo�go�ta

•�2012�In�ter�na�tio�nal�Ho�tel�&�Pro�per�ty�Awards

za naj�lep�szy�wy�strój�wnętrz�wAme�ry�ce�Pół�noc�-

nej�i Po�łu�dnio�wej�(Ho�tel�BOG),�Lon�dyn

•�2011�lau�re�at�In�ter�na�tio�nal�De�sign�&�Ar�chi�tec�tu�-

re�Awards�za naj�lep�szy�wy�strój�wnętrz�w Eu�ro�-

pie�(Ho�tel�Te�atro),�Lon�dyn

•�2011�lau�re�at�the�In�ter�na�tio�nal�Pro�per�ty�Awards

za naj�lep�szy�w Por�tu�ga�lii�wy�strój�wnętrz�(Ho�tel

Te�atro),�Lon�dyn

•�2011�lau�re�at�In�ter�na�tio�nal�De�sign�&�Ar�chi�tec�tu�-

re�Awards�zaHo�tel�Te�atro�wPor�to,�Lon�dyn

•�2011�no�mi�na�cja�doDe�sign�Awards�Et�Al�za pro�-

jekt�Ho�te�lu�Te�atro,�Lon�dyn�2011,�ho�no�ro�wy�ty�-

tuł�„Grau�de�Ofi�cial�da�Or�dem�do In�fan�teD.�Hen�-

ri�que”,�nada�ny�przez�rząd�por�tu�gal�ski,�Li�zbo�na

•�2010�ty�tuł�Am�ba�sa�do�ra�Kul�tu�ry�nada�ny�przez

Gu�imarães2012�–�Eu�ro�pej�ską�Sto�li�cę�Kul�tu�ry

•�2010�lau�re�at�Eu�ro�pe�an�&�Afri�ca�Awards�za naj�-

lep�szy�wy�strój�wnętrz�w Eu�ro�pie�za pro�jekt�Ho�-

te�lu�Fon�ta�naPark,�Lon�dyn

•�2010�lau�re�at�na�gro�dy�zanaj�lep�szy�pro�jekt�(Dun�-

ne�Cha�ise�Long),�Lon�dyn

•�2010�lau�re�at�na�gro�dy�zanaj�lep�szy�pro�jekt�(Dun�-

ne�Cha�ise�Long)�pod�czas�Mię�dzy�na�ro�do�wych

Tar�gów�Ma�le�zji,�Ku�ala�Lum�pur

•� 2009� no�mi�na�cja� do In�ter�na�tio�nal� Pro�per�ty

Awards�za The�Vi�ne�Ho�tel,�San�Die�go�2009�lau�-

re�at�De�sign�Ho�tels�Award�za naj�lep�szy�apar�ta�-

ment�(4�no�mi�na�cje)�–�pro�jekt�Ho�te�lu�The�Vi�ne,

Lon�dyn

•�2009�no�mi�na�cja�do na�gro�dy�Świa�to�we�go�Fe�sti�-

wa�lu�Ar�chi�tek�tu�ry�(WAF)�wBar�ce�lo�nie�zapro�jekt

Ho�te�lu�The�Vi�ne

•�2009�lau�re�at�Eu�ro�pe�an�Pro�per�ty�Awards�w San

Die�go�zapro�jekt�Ho�te�lu�The�Vi�ne
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EWELINA WOźNIAK-SzPAKIEWIcz: Skąd wzię ła się
u Pa ni pa sja do pro jek to wa nia? Pro szę opo wie -
dzieć, kie dy zde cy do wa ła się Pa ni zwią zać swo -
ją przy szłość z designem?
NINI ANDRADE SILvA:Pro�jek�to�wa�nie�to�wa�rzy�szy�mi
odpo�cząt�ku�mo�je�go�ży�cia�iod lat�re�ali�zu�ję�swo�je�pa�-

sje.�Kie�dyś�ma�wia�łam,�że�nie�mam�pra�cy,�bo�mo�je�ży�-

cie�to�nie�ustan�ny�pro�jekt.�Po pro�stu�ży�cie�to�mo�ja

pra�ca.

Uwiel�biam�pro�jek�to�wa�nie�wnętrz,�gdyż�fa�scy�-

nu�je�mnie�two�rze�nie�no�wych�rze�czy�wi�sto�ści�i emo�-

cji.

Któ ry z na uczy cie li miał naj więk szy wpływ
na Pa ni ży cie ja ko pro jek tant ki?
–Odmło�do�ści�za�wsze�ota�cza�li�mnie�lu�dzie,�któ�rzy

z cza�sem�wy�war�li�zna�czą�cy�wpływ�na roz�wój�mo�-

jej�ka�rie�ry.�Wmo�ich�pro�jek�tach�od�naj�dzie�cie�od�-

zwier�cie�dle�nie�mo�ich�ży�cio�wych�do�świad�czeń,�po�-

dró�ży,�lek�tur,�lu�dzi,�ja�kich�spo�tka�łam�w róż�nych

miej�scach�świa�ta,�je�dze�nia,�ja�kim�mo�głam�się�de�-

lek�to�wać,�róż�nych�kul�tur,�przy�jaź�ni,�śla�dy�obec�no�ści

wmo�im�ży�ciu�mo�jej�ro�dzi�ny,�przy�ja�ciół�itd.�Po�dró�że

zpew�no�ścią�sta�no�wią�punkt�zwro�tny�wmo�im�ży�ciu�-

-pro�jek�cie.�Nie�mniej,�gdy�bym�mia�ła�wy�mie�nić�naj�-

waż�niej�sze�oso�by,�z pew�no�ścią�wy�mie�ni�ła�bym�mo�-

ich�ro�dzi�ców,�któ�rzy�w du�żej�mie�rze�ukształ�to�wa�li

mnie�ta�ką,�ja�ka�je�stem.�Obo�je�by�li�na�uczy�cie�la�mi.

Dzię�ki�nim�ca�łe�dzie�ciń�stwo�spę�dzi�łam�w oto�cze�-

niu�dzie�ci�w róż�nym�wie�ku.�To�do�świad�cze�nie�wy�-

war�ło�ogrom�ny�wpływ�na mnie�i spra�wi�ło,�że�je�-

stem�dy�na�micz�na,�kre�atyw�na i ła�two�wy�ra�żam

swo�je�emo�cje.�

Jak opi sa ła by Pa ni swo je po dej ście do de si -
gnu? I jak brzmi Pa ni de wi za?
–�Mo�gę�po�wie�dzieć,�że�osta�tecz�nie�wszyst�ko�mnie

in�spi�ru�je.�Zchwi�lą,�gdy�za�czy�nam�no�wy�pro�jekt,�uru�-

cha�miam�wy�obraź�nię,�szu�kam�punk�tów�od�nie�sie�-

nia�we�wła�snym�ży�ciu,�wpo�dró�żach,�wróż�nych�kul�-

tu�rach,�we�wszyst�kim,�cze�go�ist�nie�nia�je�stem�świa�-

do�ma�od lat.�Cza�sem�oka�zu�je�się,�że�to�dro�bia�zgi�są

in�spi�ra�cją�dla�naj�bar�dziej�od�waż�nych�i ory�gi�nal�nych

po�my�słów�iwre�zul�ta�cie�owo�cu�ją�nie�zwy�kły�mi�pro�-

jek�ta�mi.�

Lu�bię�pro�ste�geo�me�trie,�kon�tra�sty�i wy�go�dę.

Za�le�ży�mi�na tym,�aby�każ�dy,�kto�wkra�cza�do prze�-

strze�ni�za�pro�jek�to�wa�nej�prze�ze�mnie,�wy�krzyk�nął:

„Wow!”.�Lu�bię�odro�bi�nę�fan�ta�zji,�apo�nie�waż�sztu�ka

jest�nie�od�łącz�ną�czę�ścią�mnie�sa�mej,�sta�ram�się

prze�sy�cać�nią�wszyst�ko,�co�ro�bię.�Każ�dy�pro�jekt�to

ogrom�ne�wy�zwa�nie�i ol�brzy�mia�od�po�wie�dzial�ność.

Bez�wzglę�du�na je�go�ska�lę�i funk�cję,�każ�dy�po�chła�-

nia�ca�łą�mo�ją�si�łę�i ener�gię�–�jest�za�wsze�wy�jąt�ko�wy

i naj�waż�niej�szy.

To,�co�wy�róż�nia�mo�ją�pra�cę,�to�wy�jąt�ko�wy�i twór�-

czy�per�fek�cjo�nizm�oraz�odro�bi�nama�gii.�Nie�po�dą�-

żam�za tren�da�mi,�ale�sta�ram�się�je�two�rzyć!�Sta�ram

się�wy�prze�dzić�epo�kę,�wy�ko�rzy�sty�wać�w swo�ich

pro�jek�tach�no�wa�tor�skie,�ory�gi�nal�ne�ma�te�ria�ły�i ele�-

men�ty.�Pro�jek�to�wa�nie�po�cho�dzi�zdu�szy�–�z te�go,�jak

wda�nym�mo�men�cie�od�bie�ram�emo�cjo�nal�nie�okre�-

ślo�ne�miej�sce.�Tym�sa�mym�mo�je�pro�jek�ty�od�zwier�-

cie�dla�ją�mo�je�emo�cje.�Tak�po�wstał�mój�od�ręb�ny�styl

de�si�gnu,�któ�ry�wi�dać�w pro�jek�tach�ho�te�li,�biur,�re�-

stau�ra�cji�i prze�strze�ni�miesz�kal�nych,�prze�zna�czo�ny
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dla�wy�jąt�ko�wych�od�bior�ców,�a okre�śla�ny�mia�nem

„Ni�ni�ma�li�zmu”.

Pa ni zda niem, pro jek to wa nie to sztu ka czy na -
uka?
–�Zde�cy�do�wa�nie�pro�jek�to�wa�nie�to�sztu�ka,�sztu�ka

łą�czą�ca�du�szę�zmiej�scem.

Pa ni Ate lier pra cu je nad wie lo ma róż ny mi pro -
jek ta mi. Pro szę opo wie dzieć nam o swo im ze -
spo le.
–�Choć�dzia�ła�my�od25�lat,�wostat�nim�dzie�się�cio�le�-

ciu�pra�cu�je�my�znacz�nie�wię�cej,�co�wy�ni�ka�ze�zwięk�-

szo�ne�go�za�po�trze�bo�wa�nia�na ryn�ku.�Dla�te�go�też

prze�pra�co�wa�li�śmy�ca�ły�pro�ces�dzia�ła�nia�i stwo�rzy�-

li�śmy�zu�peł�nie�no�wy,�mię�dzy�na�ro�do�wy�ze�spół�skła�-

da�ją�cy�się�z pro�fe�sjo�na�li�stów�o naj�wyż�szych�kwa�li�-

fi�ka�cjach.�Dzię�ki�te�mu�moż�li�we�by�ło�stwo�rze�nie�sze�-

re�gu�pro�jek�tów,�któ�re�zo�sta�ły�do�ce�nio�ne�wme�diach

bran�żo�wych�naca�łym�świe�cie.�Nie�wąt�pli�wie�jest�to

dla�mnie�wiel�ki�za�szczyt�być�czę�ścią�te�go�ze�spo�łu,

a jed�no�cze�śnie�wiel�ka�od�po�wie�dzial�ność�i szcze�gól�-

ne�wy�zwa�nie.

Dzię�ki�po�wsta�łym�pro�jek�tom,�na�szej�po�zy�cji

i stra�te�gii�ko�mu�ni�ka�cyj�nej�zbu�do�wa�li�śmy�fir�mę�o li�-

czą�cej�się�po�zy�cji�na ryn�ku�mię�dzy�na�ro�do�wym.

Dzię�ki�te�mu�mo�że�my�in�we�sto�wać�i po�sze�rzać�dzia�-

łal�ność�nano�wych�ryn�kach,�po�szu�ku�jąc�sku�tecz�nej

The Vine Hotel. Funchal, Madeira, Portugalia.

Hotel Teatro, Porto, Portugalia.
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The Beautique Hotel Figueira, Lizbona, Portugalia.
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me�to�dy�na „in�ter�na�cjo�na�li�za�cję”�dzia�łań.�Stra�te�gia

ta�bez�wąt�pie�nia�ozna�cza�stwo�rze�nie�wa�run�ków�ko�-

niecz�nych�dowy�ko�rzy�sta�nia�nada�rza�ją�cych�się�moż�-

li�wo�ści.�Dla�te�go�też�z du�mą�i z de�ter�mi�na�cją�pod�ję�-

łam�de�cy�zję�owkro�cze�niu,�wraz�z ze�spo�łem,�w no�-

wą�fa�zę�roz�wo�ju�fir�my�Ni�ni�An�dra�de�Si�lva�Brand,�po�-

przez�na�wią�za�nie�współ�pra�cy�z Sa�ra�iva�+�As�so�cia�-

dos.�Wy�ni�kiem�in�te�gra�cji�obu�biur�pro�jek�to�wych�jest

fir�ma�S+A,�De�sign�by�Ni�ni�An�dra�de�Sil�va.�Ra�zem

z Sa�ra�iva+As�so�cia�dos�bę�dzie�my�mo�gli�sku�tecz�nie

sta�wić�czo�ła�licz�nym�wy�zwa�niom�na ryn�kach�mię�-

dzy�na�ro�do�wych,�po�przez�sy�ner�gię�dzia�łań,�dzie�le�-

nie�się�na�szy�mi�do�świad�cze�nia�mi�i kon�tak�ta�mi,�a tak�-

że�po�przez�po�sze�rze�nie�ofer�ty�na�szych�usług�oraz

kom�pe�ten�cji,�wy�ni�ka�ją�cych�z po�łą�cze�nia�obu�firm.

Obec�nie�nasz�ze�spół�li�czy�pra�wie115�osób�ima�my

wła�sne�biu�ra�wAl�gie�rii�(Oran),�wBra�zy�lii�(SãoPau�-

lo),�w Chi�nach�(Pe�kin),�Ko�lum�bii�(Bo�go�ta),�Gwi�nei

Rów�ni�ko�wej�(Ma�la�bo),�Ka�zach�sta�nie�(Asta�na),�Ma�-

le�zji�(Ku�ala�Lum�pur),�Por�tu�ga�lii�(Li�zbo�na iFun�chal),

Zjed�no�czo�nych�Emi�ra�tach�Arab�skich�(Abu�Dha�bi)

i Sin�ga�pu�rze.�

Pro szę opi sać naj lep sze go i naj gor sze go kan dy -
da ta do pra cy w Pa ni fir mie.
–�Kan�dy�dat�ide�al�ny:�ra�do�sny,�in�spi�ru�ją�cy�i z od�po�-

wied�nim�na�sta�wie�niem.�Kan�dy�dat�naj�gor�szy:�prze�-

ci�wień�stwo�po�wyż�sze�go.�Lu�bię�pra�co�wać�z ludź�mi,

któ�rzy�chcą�się�uczyć�i roz�wi�jać…

Skąd czer pie Pa ni in spi ra cję?

–�Mo�je�pro�jek�ty�są�do�sto�so�wa�ne�do funk�cjo�nal�nych

i es�te�tycz�nych�po�trzeb�zwią�za�nych�z każ�dym�miej�-

scem.�Ce�lem�jest�nie�wąt�pli�wie�od�wiecz�ne�po�szu�ki�-

wa�nie�isto�ty�(miej�sca,�ma�te�ria�łów,�mo�ty�wu,�od�bior�-

cy).�Mo�ją�re�cep�tą�nasuk�ces�pro�jek�tu�jest�in�te�gra�cja

róż�nych�ro�dza�jów�ma�te�ria�łów�i ele�men�tów.�Miej�-

sce,�gdzie�po�wsta�je�pro�jekt,�jest�zpew�no�ścią�nie�od�-

łącz�ną�je�go�czę�ścią.�Każ�dy�pro�jekt�w ja�kiś�spo�sób

od�wo�łu�je�się�doko�rze�ni�da�ne�go�miej�sca,�two�rzy�wy�-

jąt�ko�wą�at�mos�fe�rę�emo�cjo�nal�ną,�cza�sem�bar�dzo

sub�tel�nie,�ale�jed�nak.

Ja kie ele men ty two rzą, Pa ni zda niem, do bry pro -
jekt wnę trza?
–�Po�wi�nien�on�zde�cy�do�wa�nie�od�da�wać�kon�cep�cję

fir�my�iwy�ra�stać�z do�brych�nar�ra�cji!�Są�to�ele�men�ty

tak�sa�mo�waż�ne�jak�czy�sto�es�te�tycz�ne�i funk�cjo�nal�-

ne�ce�chy�wnę�trza.�Two�rząc�do�bry�pro�jekt�wnę�trza,

po�win�ni�śmy�do�brze�ro�zu�mieć,�kim�jest�nasz�klient,

ja�kie�są�je�go�ce�le�i po�trze�by,�a tak�że�po�trze�by�i ży�-

cze�nia�kon�su�men�tów.�Zrów�no�wa�że�nie�tych�ele�-

men�tów�z do�miesz�ką�kre�atyw�no�ści�i no�wa�tor�sko�-

ści�to�pew�ny�prze�pis�na suk�ces.�

Ja ką ro lę, Pa ni zda niem, ma do speł nie nia w spo -
łe czeń stwie pro jek tant wnętrz?
–�Zro�zu�mie�nie,�jak�istot�ną�ro�lę�od�gry�wa�wnę�trze

ar�chi�tek�to�nicz�ne,�głę�bo�ko�zmie�ni�ło�ry�nek�oraz�od�-

bior�ców,�wy�zna�cza�jąc�rów�no�cze�śnie�no�we�tren�dy

i ocze�ki�wa�nia.�Ta�po�trze�ba,�któ�ra�zna�czą�co�wpły�nę�-

ła�na kształt�ryn�ku,�ozna�cza,�że�pro�po�no�wa�nawar�-

tość�wy�ni�ka�ją�ca�z pro�jek�to�wa�nia�wnętrz�czy�ni�z nas

jed�ne�go�z głów�nych�gra�czy�na świe�cie.�W związ�ku

z po�wyż�szym�pro�jek�to�wa�nie�wnętrz�od�po�wia�da

zaroz�wój�ta�kiej�ar�chi�tek�tu�ry�wnętrz,�któ�ra�naj�le�piej

pa�su�je�do każ�dej�prze�strze�ni�–�uwy�pu�kla�jej�szcze�-

gó�ły�ido�sto�so�wu�je�się�do in�dy�wi�du�al�nych�wy�ma�gań,

jed�no�cze�śnie�na�da�jąc�wnę�trzom�ludz�ki�wy�miar,�du�-

szę�i blask.�Są�to�klu�czo�we�czyn�ni�ki�pod�czas�po�dej�-

mo�wa�nia�de�cy�zji�przez�na�szych�od�bior�ców�idla�te�go

de�cy�du�ją�oosta�tecz�nym�suk�ce�sie�każ�de�go�pro�jek�tu.

W lu tym po raz pierw szy od wie dzi ła Pa ni Pol skę.
za pew ne mia ła Pa ni oka zję za po znać się z pol -
ski mi pro jek tan ta mi wnętrz i me bli. Ja kie są Pa -
ni wra że nia?
–�To�mo�ja�pierw�sza�wi�zy�ta�wPol�sce�iwWar�sza�wie.

Je�stem�podwiel�kim�wra�że�niem�te�go�kra�ju!�Przy�je�-

cha�łam�doWar�sza�wy,�by�wy�stą�pić�naMię�dzy�na�ro�-

do�wej�Expo�Kon�fe�ren�cji�Ar�chi�tek�tu�ry�Wnętrz,�De�-

si�gnu,�Me�bli�i Oświe�tle�nia�–�GIS�War�sza�wa 2015,

zor�ga�ni�zo�wa�nej�przez�ABplus�Events�i Sto�wa�rzy�-

sze�nie�Ar�chi�tek�tów�Pol�skich�SARP,�któ�ra�od�by�ła

64 ARCHIVOLTA 1/2015

Silva wywiad_Layout 1  15-04-01  17:58  Strona 64



się 9�lu�te�go 2015�ro�ku�w Ra�dis�son�Blu�Cen�trum

Ho�tel�wWar�sza�wie.

Od�kry�łam�cu�dow�ne�mia�sto,�peł�ne�życz�li�wych�lu�dzi

i nie�sa�mo�wi�tych�miejsc,�sztu�ki�i kul�tu�ry!�War�só�via

po�zo�sta�nie�wmym�ser�cu!�Dzię�ku�ję!

Ja kiej ra dy udzie li ła by Pa ni po cząt ku ją cym pro -
jek tan tom i stu den tom wzor nic twa roz po czy na -
ją cym swo ją przy go dę w bran ży?

–�Bądź�so�bą!�Od�waż�się�zro�bić�coś�in�ne�go!�De�sign

mu�si�być�czymś�wy�jąt�ko�wym,�czymś�twór�czym!

Mu�si�wy�prze�dzać�swój�czas!�Mu�si�od�zwier�cie�dlać

pa�sję,�uczu�cia�i emo�cje!

Dzię ku ję za roz mo wę. 
Wy�wiad�prze�pro�wa�dzo�no�w lu�tym2015�ro�ku

B.O.G Hotel, Bogota, Kolumbia. 
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