
UniverCidade 
Bacharel em Desenho Industrial, habilitação em Programação Visual 

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro ) 
Bacharel em Composição Paisagística pela  
EBA (Escola de Belas Artes),

AD LifeStyle
Designer / Diretor de Arte, parceria com o departamento de estilo 
para desenvolvimento de produto (t-shirts, surfwear, acessórios), 
programação visual, silks, estampas (t-shirts, surfwear, bermudas, 
shorts, acessórios e camisas), ilustrações e projetos diversos (mood 
board, e-comerce, embalagens, look book, catálogo, vitrine).

AD LifeStyle
Freelance, desenvolvimento de parte das estampas masculinas  
de outono / inverno 2011 da AD LisfeStyle.

Richards
Marketing (Designer), desenvolvimento de silks, estampas (t-shirts, 
surfwear, bermuda australia, sungas, short praia), ilustrações e projetos 
diversos (calçados, embalagens).
   
Richards
Estágio no Marketing, desenvolvimento de projetos para internet, 
impressos, aviamentos, silks e estamparia, masculino e feminino.
  
7ml
Freelance, desenvolvimento de marcas, impressos e produtos para 
pequenas empresas.

Zidesign
Estágio, desenvolvimento de impresos, projetos de ambientação, 
identidade visual, modelagem 3D para iluminaçnao remota.

Mario Lewicki
brasileiro, solteiro, nascido em 14/12/1981
contato: 55 21 8396 7452 – mariolewicki@gmail.com

FoRMAção

mariolewicki.com

ExPERIênCIA 
PRoFISSIonAL

jul 2008
outubro 2010

nov 2010

dez 2010
presente

julho 2008

abr 2006 
jun 2008   

fev 2007
outubro 2009   

jul 2005 
mar 2006   

julho 2004

Trabalho com diversas áreas da moda desde 2006 e, com isso, tive a 
oportunidade de visitar os melhores fornecedores de malhas e tecidos 
do país e do mundo, adquirindo um bom conhecimento de materiais e 
técnicas dentro da área.

Atualmente trabalho fazendo uma “ponte” entre a programação visual e o 
projeto de produto, tentando quebrar paradigmas e solucionar problemas 
nas duas áreas, ajudando a coordenar e criar uma coleção que fale 
diretamente com o cliente.



2004   

2004   

2005   

2007   

AtIVIDADES

1998 
presente

2011
presente

FARM + LEV, vídeo, filmagem e edição da ação relizada pela FARM e as 
bicicletas elétricas LEV, em ipanema. vídeo colocado no blog da farm.

FARM Instagram!, premiação pela fotografia mais vista no mês de 
janeiro no instagram farm.

Freelancer desenvolvimento de estampa “SK8 GROOVE” para marca 
Star point / Rique Groove.

Filmagem e edição de vídeos, criando parcerias com fotografos, e 
marca de moda.

Bintang, coleção Verão 2011, desenvolvimento de parte da coleção de 
verão 2011 da Bintang (parceria Richards / Bintang).

Richards / Bintang 
Coleção Verão 2011, desenvolvimento da coleção exclusiva e especial 
de verão (t-shirts, surfwear, walkshorts) “Richards by Bintang”.

Fotografia Analógica com uma olympus oM1-n e alguma lentes, faço 
uso de filmes “PB”, “Color” e “Red Lomo” para explorar digitalmente 
a fotografia além do frame 35mm.

Bintang – catálogo outono / inverno 2010 – direcionamento 
fotográfico e assistência de fotografia para  Marcos Bravo.

R Design Rio encontro carioca de design.
 
oficina de materiais corte, colagem, montagem e produção de 
objetos e cenários em madeira, plásticos e outros materiais.

Modelagem 3D na Azimut.

Silkscreen EBA, extracurricular.

Pintura “A” com prof. Roosvelt, EBA, extracurricular.

Pintura Livre explorando bases de diversos tipos de tecidos e 
agregando técnicas de ilustração, pintura acadêmica e graffiti.

2010   

2010   

2010   

2010   
presente

2012

2012

2012

2006
presente  



Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop, Premiere Pro, 3D Max, 
CorelDraw

inglês fluente

SoFtwARES

IDIoMAS

CURSoS Perestroika, curso de empreendedorismo criativo, primeira turma do 
Rio de Janeiro
 
Curso de extensão “estamparia: o surface design na área textil” 
ministrado pelo departamento de artes & design com a professora 
doutora Liana D’Urso na PUC-Rio

tipografia Básica com Claudio Gil

Diário Gráfico com Renato Alarcão

Curso de escultura com Alan Macintosh

Curso de pintura acadêmica com Celmo Rodrigues

2011

2012

2009   

2008   

2004   

1999   


