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Magdalena Woźniak jest główną projektantką
wnętrz i właścicielką studia projektowego Excellent
Design. Jej artykuły, zarówno o polskim jak i światowym designie, trendach, nowinkach czy poradach typu „ekspert radzi”, systematycznie ukazują
się w prasie branżowej. Prowadziła prelekcje na
temat światowych trendów w Art Studio – profesjonalnej szkole projektowania wnętrz. Regularnie
uczestniczy w wielkich wydarzeniach wnętrzarskich
w Paryżu, Mediolanie i Londynie nawiązując kontakty i relacje biznesowe z topowymi producentami
z całego świata.
Poza projektowaniem wnętrz jej pasją jest również
wzornictwo przemysłowe. Jej autorskie projekty
mebli, drzwi, aranżacji ścian, podłóg, dekoracji
szklanych, od lat zdobią wnętrza mieszkalne i komercyjne. Parafrazując Oscara Wilde’a podkreśla,
że nie ma na świecie nic takiego czego sztuka projektowania nie umiałaby wyrazić .
Wnętrza komercyjne projektuje od 2000 roku.
Pierwszymi był Assantte Bar oraz Patty – butik
z konfekcją dziecięcą. Współpracowała z dip
BIURO PROJEKTÓW dla Atlas Estates Menagment
(Poland) przy projekcie osiedla „Zielono” w Warszawie. Jej dziełami są także m.in.: salon kosmetyczny Beauty Visage, Moonlight PUB w Centrum
Szkoleniowym Falenty i Kancelaria Notarialna
w Warszawie. Ubiegłorocznym, komercyjnym
sukcesem jest wygrana w konkursie na najlepszy
projekt i realizacja Apartamentu Pokazowego dla
Catalina Group w Warszawie. Aktualnie współpracuje z kilkoma warszawskimi deweloperami.
W tym roku podpisała również umowę współpracy
na stworzenie designu wnętrz dla marki Dr. Belter
oraz zrealizowała pierwszy projekt Dr. Belter – Instytut i SPA w Poznaniu.
Magda Woźniak pasjonuje się projektowaniem
wnętrz tak stylizowanych jak i nowoczesnych.
Aranżacje domów, apartamentów i mieszkań, niezależnie od tego, czy mowa o art deco, secesji,
modernizmie czy współcześnie eklektycznym klimacie glamour, każdorazowo traktuje jak indywidualne wyzwanie. Najważniejszym dla niej rezultatem
pracy jest zadowolenie klientów.
Magicznym miejscem na ziemi jest dla projektantki Paryż. Nie tylko z miłości do sztuki, ale także
pod kątem architektonicznym. Z haussmannowskim
porządkiem, z symetrią w asymetrycznym entourage’u, z szerokimi bulwarami, z historyczną kompozycją i ekscentrycznymi postmodernistycznymi budowlami, światowa stolica sztuki pochłania ją przy
każdej wizycie. Współczesne oblicze ekskluzywnych wnętrz francuskich jest dla niej natchnieniem.
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Apartament pokazowy - Catalina Avalon
Stare kamienice z przestrzennymi apartamentami,
porte-fenêtre’y z panoramą miasta, „marmurowe”
stiuki, sztukaterie – niczym zabytkowe wnętrza

z wkomponowanymi nowoczesnymi meblami to
ukochany klimat Magdy Woźniak. Najwyżej przez
nią ceniona – Paryska élégance et la classe.


Marmurowa łazienka

Minimalistyczna kuchnia

Powiększony optycznie hol
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