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NINI ANDRADE SILVA
Rozmawiała Ewelina Woźniak-Szpakiewicz

N

ini Andrade Silva jest uważana za jedną z najlepszych projektantek wnętrz
na świecie. Nini urodziła się w Funchalu w Portugalii, uzyskała dyplom
z wzornictwa w Instytucie Sztuk Wizualnych, Designu i Marketingu (IADE)
w Lizbonie, jednocześnie rozwijając się naukowo i zdobywała doświadczenie
za granicą – studiowała i pracowała w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, RPA i w Danii. Jej prace zyskały międzynarodową sławę, stawiając portugalski design na równi z osiągnięciami największych projektantów na świecie, między innymi za sprawą
projektu światowej sieci hoteli skupiającej Design Hotels TM. Jako że jej projekty,
realizowane na całym świecie, zostały powszechnie docenione, wielokrotnie były
nagradzane, a przedstawiające je zdjęcia pojawiają się nieprzerwanie w prestiżowych międzynarodowych pismach branżowych. Nini jest również międzynarodową konsultantką IADE, dzięki czemu zintegrowała panel wykładowców gościnnych
Szkoły Wzornictwa i otrzymała nagrodę dla wybitnych alumnów IADE 2010. W rezultacie w czerwcu 2011 roku została nagrodzona przez rząd Portugalii tytułem
„Grau de Oﬁcial da Ordem do Infante D. Henrique”, w uznaniu wyjątkowych zasług
wobec ojczyzny, zarówno w kraju, jak i za granicą. Niedawno powierzono jej funkcję Ambasadora Kultury Guimarães – w 2012 roku będącego Europejską Stolicą
Kultury.
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PracowniaAtelierNiniAndradeSilvajestautoremszereguwielokrotnienagradzanychprojektów
wnętrz.Najważniejszenagrody:
•2014nagrodadlanajlepszegoprojektuhotelu
na świecie(BestHotelDesignintheWorld)(laureatWorldTravelAwardsdlanajlepszegodesign
hoteluw Europie,Dubaj)
•2013nagrodadlanajlepszegoprojektuhotelu
na świecie(BestHotelDesignintheWorld)(laureatWorldTravelAwardsdlanajlepszegodesign
hoteluw Europie,Katar)
•2013nagrodaza najlepszywystrójwnętrz(laureattheInternationalHotelAwardsza TheBeautiqueHotelsFigueira,Londyn)
•2013laureatWorldTravelAwardsdlanajlepszegoprojektuhoteluw Europieza TheVineHotel,
Katar
•2013nominacjado TheEuropeanHotelDesign
Awardsza TheBeautiqueHotelsFigueira,Londyn
•2013nominacjado nagrodyINSIDEprzyznawanejpodczasŚwiatowegoFestiwaluArchitektury
(WAF)za projektTheBeautiqueHotelsFigueira,
Singapur
•2013LápizdeAcero(najlepszyprojektprzestrzeniwnętrzw HoteluBOG),Bogota
•2012InternationalHotel&PropertyAwards
za najlepszywystrójwnętrzw AmerycePółnocneji Południowej(HotelBOG),Londyn
•2011laureatInternationalDesign&Architectu-

reAwardsza najlepszywystrójwnętrzw Europie(HotelTeatro),Londyn
•2011laureattheInternationalPropertyAwards
za najlepszyw Portugaliiwystrójwnętrz(Hotel
Teatro),Londyn
•2011laureatInternationalDesign&ArchitectureAwardsza HotelTeatrow Porto,Londyn
•2011nominacjado DesignAwardsEtAlza projektHoteluTeatro,Londyn2011,honorowytytuł„GraudeOficialdaOrdemdo Infante D.Henrique”,nadanyprzezrządportugalski,Lizbona
•2010tytułAmbasadoraKulturynadanyprzez
Guimarães 2012–EuropejskąStolicęKultury
•2010laureatEuropean&AfricaAwardsza najlepszywystrójwnętrzw Europieza projektHoteluFontana Park,Londyn
•2010laureatnagrodyza najlepszyprojekt(DunneChaiseLong),Londyn
•2010laureatnagrodyza najlepszyprojekt(DunneChaiseLong)podczasMiędzynarodowych
TargówMalezji,KualaLumpur
• 2009 nominacja do International Property
Awardsza TheVineHotel,SanDiego2009laureatDesignHotelsAwardza najlepszyapartament(4nominacje)–projektHoteluTheVine,
Londyn
•2009nominacjado nagrodyŚwiatowegoFestiwaluArchitektury(WAF)w Barcelonieza projekt
HoteluTheVine
•2009laureatEuropeanPropertyAwardsw San
Diegoza projektHoteluTheVine
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The Vine Hotel. Funchal, Madeira, Portugalia.
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EWELINA WOźNIAK-SzPAKIEWIcz: Skąd wzięła się
u Pani pasja do projektowania? Proszę opowiedzieć, kiedy zdecydowała się Pani związać swoją przyszłość z designem?
NINI ANDRADE SILvA: Projektowanietowarzyszymi
od początkumojegożyciai od latrealizujęswojepasje.Kiedyśmawiałam,żeniemampracy,bomojeżycietonieustannyprojekt.Po prostużycietomoja
praca.
Uwielbiamprojektowaniewnętrz,gdyżfascynujemnietworzenienowychrzeczywistościi emocji.
Który z nauczycieli miał największy wpływ
na Pani życie jako projektantki?
– Od młodościzawszeotaczalimnieludzie,którzy
z czasemwywarliznaczącywpływna rozwójmojejkariery.W moichprojektachodnajdziecieodzwierciedleniemoichżyciowychdoświadczeń,podróży,lektur,ludzi,jakichspotkałamw różnych
miejscachświata,jedzenia,jakimmogłamsiędelektować,różnychkultur,przyjaźni,śladyobecności
w moimżyciumojejrodziny,przyjaciółitd.Podróże
z pewnościąstanowiąpunktzwrotnyw moimżyciu-projekcie.Niemniej,gdybymmiaławymienićnajważniejszeosoby,z pewnościąwymieniłabymmoichrodziców,którzyw dużejmierzeukształtowali
mnietaką,jakajestem.Obojebylinauczycielami.
Dziękinimcałedzieciństwospędziłamw otoczeniudzieciw różnymwieku.Todoświadczeniewywarłoogromnywpływna mniei sprawiło,żejestemdynamiczna,kreatywna i łatwowyrażam
swojeemocje.

Jak opisałaby Pani swoje podejście do designu? I jak brzmi Pani dewiza?
–Mogępowiedzieć,żeostateczniewszystkomnie
inspiruje.Z chwilą,gdyzaczynamnowyprojekt,uruchamiamwyobraźnię,szukampunktówodniesieniawewłasnymżyciu,w podróżach,w różnychkulturach,wewszystkim,czegoistnieniajestemświadomaod lat.Czasemokazujesię,żetodrobiazgisą
inspiracjądlanajbardziejodważnychi oryginalnych
pomysłówi w rezultacieowocująniezwykłymiprojektami.
Lubięprostegeometrie,kontrastyi wygodę.
Zależymina tym,abykażdy,ktowkraczado przestrzenizaprojektowanejprzezemnie,wykrzyknął:
„Wow!”.Lubięodrobinęfantazji,a ponieważsztuka
jestnieodłącznączęściąmniesamej,staramsię
przesycaćniąwszystko,corobię.Każdyprojektto
ogromnewyzwaniei olbrzymiaodpowiedzialność.
Bezwzględuna jegoskalęi funkcję,każdypochłaniacałąmojąsiłęi energię–jestzawszewyjątkowy
i najważniejszy.
To,cowyróżniamojąpracę,towyjątkowyi twórczyperfekcjonizmorazodrobina magii.Niepodążamza trendami,alestaramsięjetworzyć!Staram
sięwyprzedzićepokę,wykorzystywaćw swoich
projektachnowatorskie,oryginalnemateriałyi elementy.Projektowaniepochodziz duszy–z tego,jak
w danymmomencieodbieramemocjonalnieokreślonemiejsce.Tymsamymmojeprojektyodzwierciedlająmojeemocje.Takpowstałmójodrębnystyl
designu,którywidaćw projektachhoteli,biur,restauracjii przestrzenimieszkalnych,przeznaczony
The Vine Hotel. Funchal, Madeira, Portugalia.
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The Vine Hotel. Funchal, Madeira, Portugalia.

dlawyjątkowychodbiorców,a określanymianem
„Ninimalizmu”.
Pani zdaniem, projektowanie to sztuka czy nauka?
–Zdecydowanieprojektowanietosztuka,sztuka
łączącaduszęz miejscem.
Pani Atelier pracuje nad wieloma różnymi projektami. Proszę opowiedzieć nam o swoim zespole.
–Choćdziałamyod 25lat,w ostatnimdziesięcioleciupracujemyznaczniewięcej,cowynikazezwiększonegozapotrzebowaniana rynku.Dlategoteż
przepracowaliśmycałyprocesdziałaniai stworzy-

liśmyzupełnienowy,międzynarodowyzespółskładającysięz profesjonalistówo najwyższychkwalifikacjach.Dziękitemumożliwebyłostworzenieszereguprojektów,którezostałydocenionew mediach
branżowychna całymświecie.Niewątpliwiejestto
dlamniewielkizaszczytbyćczęściątegozespołu,
a jednocześniewielkaodpowiedzialnośći szczególnewyzwanie.
Dziękipowstałymprojektom,naszejpozycji
i strategiikomunikacyjnejzbudowaliśmyfirmęo liczącejsiępozycjina rynkumiędzynarodowym.
Dziękitemumożemyinwestowaći poszerzaćdziałalnośćna nowychrynkach,poszukującskutecznej
Hotel Teatro, Porto, Portugalia.
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The Beautique Hotel Figueira, Lizbona, Portugalia.
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metodyna „internacjonalizację”działań.Strategia
tabezwątpieniaoznaczastworzeniewarunkówkoniecznychdo wykorzystanianadarzającychsięmożliwości.Dlategoteżz dumąi z determinacjąpodjęłamdecyzjęo wkroczeniu,wrazz zespołem,w nowąfazęrozwojufirmyNiniAndradeSilvaBrand,poprzeznawiązaniewspółpracyz Saraiva+Associados.Wynikiemintegracjiobubiurprojektowychjest
firmaS+A,DesignbyNiniAndradeSilva.Razem
z Saraiva+Associadosbędziemymogliskutecznie
stawićczołalicznymwyzwaniomna rynkachmiędzynarodowych,poprzezsynergiędziałań,dzieleniesięnaszymidoświadczeniamii kontaktami,a takżepoprzezposzerzenieofertynaszychusługoraz
kompetencji,wynikającychz połączeniaobufirm.
Obecnienaszzespółliczyprawie 115osóbi mamy
własnebiuraw Algierii(Oran),w Brazylii(São Paulo),w Chinach(Pekin),Kolumbii(Bogota),Gwinei
Równikowej(Malabo),Kazachstanie(Astana),Malezji(KualaLumpur),Portugalii(Lizbona i Funchal),
ZjednoczonychEmiratachArabskich(AbuDhabi)
i Singapurze.
Proszę opisać najlepszego i najgorszego kandydata do pracy w Pani firmie.
–Kandydatidealny:radosny,inspirującyi z odpowiednimnastawieniem.Kandydatnajgorszy:przeciwieństwopowyższego.Lubiępracowaćz ludźmi,
którzychcąsięuczyći rozwijać…
Skąd czerpie Pani inspirację?
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–Mojeprojektysądostosowanedo funkcjonalnych
i estetycznychpotrzebzwiązanychz każdymmiejscem.Celemjestniewątpliwieodwieczneposzukiwanieistoty(miejsca,materiałów,motywu,odbiorcy).Mojąreceptąna sukcesprojektujestintegracja
różnychrodzajówmateriałówi elementów.Miejsce,gdziepowstajeprojekt,jestz pewnościąnieodłącznąjegoczęścią.Każdyprojektw jakiśsposób
odwołujesiędo korzenidanegomiejsca,tworzywyjątkowąatmosferęemocjonalną,czasembardzo
subtelnie,alejednak.
Jakie elementy tworzą, Pani zdaniem, dobry projekt wnętrza?
–Powinienonzdecydowanieoddawaćkoncepcję
firmyi wyrastaćz dobrychnarracji!Sątoelementy
taksamoważnejakczystoestetycznei funkcjonalnecechywnętrza.Tworzącdobryprojektwnętrza,
powinniśmydobrzerozumieć,kimjestnaszklient,
jakiesąjegocelei potrzeby,a takżepotrzebyi życzeniakonsumentów.Zrównoważenietychelementówz domieszkąkreatywnościi nowatorskościtopewnyprzepisna sukces.
Jaką rolę, Pani zdaniem, ma do spełnienia w społeczeństwie projektant wnętrz?
–Zrozumienie,jakistotnąrolęodgrywawnętrze
architektoniczne,głębokozmieniłorynekorazodbiorców,wyznaczającrównocześnienowetrendy
i oczekiwania.Tapotrzeba,któraznaczącowpłynęłana kształtrynku,oznacza,żeproponowana wartośćwynikającaz projektowaniawnętrzczyniz nas
jednegoz głównychgraczyna świecie.W związku
z powyższymprojektowaniewnętrzodpowiada
za rozwójtakiejarchitekturywnętrz,któranajlepiej
pasujedo każdejprzestrzeni–uwypuklajejszczegółyi dostosowujesiędo indywidualnychwymagań,
jednocześnienadającwnętrzomludzkiwymiar,duszęi blask.Sątokluczoweczynnikipodczaspodejmowaniadecyzjiprzeznaszychodbiorcówi dlatego
decydująo ostatecznymsukcesiekażdegoprojektu.
W lutym po raz pierwszy odwiedziła Pani Polskę.
zapewne miała Pani okazję zapoznać się z polskimi projektantami wnętrz i mebli. Jakie są Pani wrażenia?
–Tomojapierwszawizytaw Polscei w Warszawie.
Jestempod wielkimwrażeniemtegokraju!Przyjechałamdo Warszawy,bywystąpićna MiędzynarodowejExpoKonferencjiArchitekturyWnętrz,Designu,Meblii Oświetlenia–GISWarszawa 2015,
zorganizowanejprzezABplusEventsi StowarzyszenieArchitektówPolskichSARP,któraodbyła
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B.O.G Hotel, Bogota, Kolumbia.

się 9lutego 2015rokuw RadissonBluCentrum
Hotelw Warszawie.
Odkryłamcudownemiasto,pełneżyczliwychludzi
i niesamowitychmiejsc,sztukii kultury!Warsóvia
pozostaniew mymsercu!Dziękuję!
Jakiej rady udzieliłaby Pani początkującym projektantom i studentom wzornictwa rozpoczynającym swoją przygodę w branży?

–Bądźsobą!Odważsięzrobićcośinnego!Design
musibyćczymśwyjątkowym,czymśtwórczym!
Musiwyprzedzaćswójczas!Musiodzwierciedlać
pasję,uczuciai emocje!

Dziękuję za rozmowę.
Wywiadprzeprowadzonow lutym 2015roku

