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20102008 2009

2009

2007

2012

klient > Maćków Pracwonia 
Projektowa | wrocław

ecole SuPerieure d’art et deSign d’orleanS 
coMMunication deSign | Francja

dyPloM licencjacki

identyFikacja wizualna

6cio MieSięczny Staż 
w Studiu Projektowania 
graFicznego
a-bit

BWA Design |  wystawa 
KSiĄŻKA otWArtA. CZAS 
i prZEStrZEŃ forM 
WYDAWNiCZYCH | prezen-
tacja autorskiej publikacji | 
Wrocław.

rondo Sztuki | 
Międzynarodowe Bien-
nale Grafiki Agrafa - druga 
nagroda w kategorii Grafika 
Edytorska | Katowice.

Stypendium Marszałka 
Województwa Dolno-
śląskiego | stypendium 
przyznane w zakrsie 
tworczości artystycznej.

Wyróżnienie przyznane 
przez prezydenta Wrocławia 
w konkursie na plakat na 
Święto Wrocławia | Wrocław.

 13th Media Art Biennale Wro 
EXpANDED CitY - projekt 
multimedialny ‘Drive out’ 
zrealizowany wraz z grupą 
studentów z Ecole Superieure 
des Arts Decoratifs de Stras-
bourg | Wrocław.

StUDio BWA | wystawa 
fotografii i albumów NiE-
KtÓrZY MYŚlĄ, ŻE JEStEŚMY 
BrZYDCY| projekt graficzny 
albumu “przedwiośnie” 
Karoliny Zajączkowskiej | 
Wrocław. 

Asystentka przy warszta-
tach dla dzieci z animacji   
w różnych technikach |
CKZ Wrocław.

wyStwa dyPloMowa 
‘black noiSe’ 
w galerii eMdeS

dyPloM MagiSterSki
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logo, signage i wayfinding 
system dla obiektu architek-
tonicznego rENoMA.
Współpraca przy projekcie
z trójką grafików.

projekt graficzny, skład 
i łamanie książki ŁAGoDNY 
DESZCZ | Marek Bartelik.

projekt graficzny katalogu 
do wystawy 77poStErS  
w British Academy of film 
and television Arts | londyn.

projekt graficzny, skład  
i łamanie książki 
tHE ArCHErS. poWEll & 
rESSBUrGEr.portrAitS.

druk > wydawnictwo druk > wydawnictwo

klient > wydawnictwo twarda 
Stuka | warSzawaklient > wydawnictwo twarda 

Sztuka | warSzawa

AKADEMiA SZtUK piĘKNYCH 
WE WroCŁAWiU,
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów 
> projektowanie Graficzne.

DYploM WYrÓŻNioNY DrUGĄ 
NAGroDĄ W KAtEGorii 
WYDAWNiCtWo,  
9 tE Międzynarodowe Biennale 
Grafiki Agrafa | rondo Sztuki
Katowice.

AKADEMiA SZtUK piĘKNYCH 
WE WroCŁAWiU,
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów 
> projektowanie Graficzne.

DYploM Z WYrÓŻNiENiEM

20082007 2011

druk > wydawnictwo 

klient > wydawnictwo twarda 
Sztuka | warSzawa

MAGAZYN prAGA  |wystawa 
fotografii i albumów DZiKA 
BANDA | projekt graficzny 
albumu “przedostatni Stan 
Skupienia” Krzysztofa 
Solarewicza | Warszawa

2006
konkurS

2008
konkurS > wyStawa

2007
wyStawa

2008
StyPendiuM

2009
wyStawa

2010
wyStawa

2010
wyStawa

2011
warSztaty

2011
Staż > galeria eMdeS

10-cio miesięczny staż na 
stanowisku grafika: przygo-
towywanie projekty plakatów 
i ulotek. pomoc przy realizacji 
i produkcji wystaw.

2012
druk > Plkat 

klient > bwa galerie Sztuki 
wSPółczSnej | wrocław 

galeria eMdeS | wrocław 

plakat + folder do wystawy 
WSZYStKo BĘDZiE DoBrZE.

Wyjazd studyjny do Ecole 
Superieure d’Art et Design 
d’orleans, komunikacja 
wizualna i projektowanie 
graficzne, francja.

2008
StyPendiuM

GAlEriA EMDES | wystawa 
solowa ‘BlACK NoiSE’ |
Wrocław.

2011
wyStawa



Praca dyPloMowa > dyPloM MagiSterSki > black noiSe > kSiążka

S01
2011 kSiążka <black noiSe> na teMat oPtyki czerni > 1/4 Pracy dyPloMowej

druk czarnyM tuSzeM na czarnyM PaPierze / ForMat a5 / jeden egzeMPlarz / Szyta czarną nicią



ShadeS oF black > analiza SzuMu 
treść Plakatu jeSt odczytywana PoPrzez nałożenie na niego Folii z brakującyMi 
eleMentaMi tyPograFii > 1/4 Pracy dyPloMowej
Plakaty drukowane czarną Farbą na czarnyM PaPierze / ForMat b2

Praca dyPloMowa > dyPloM MagiSterSki > black noiSe > Plakaty

S02
2011



FotoFraFia analogowa +  Matowy wydruk cyFrowy na Ploterze
inStalacja FotograFiczna, której towarzySzył dzwięk eMitowany z PoMieSzczenia obok 
[ z inStalacją MultiMedialną]> 1/4 Pracy dyPloMowej

Praca dyPloMowa > dyPloM MagiSterSki > black noiSe > część iluStracyjna

S2011
03



inStalacja wizualno-dzwiękowa > koMPuter Przetwarza dzwięki otoczenia i generuje 
obraz na ich PodStawie, wykorzyStując algorytM analizujący częStotliwości dzwięków
> 1/4 Pracy dyPloMowej

Praca dyPloMowa > dyPloM MagiSterSki > black noiSe > część MultiMedialna

S2011
04



wStęPne Projekty identyFikacji wizualnej dla FirMy Plat|ForM,
wydającej katalog związany teMatycznie z ProjektowanieM wnętrz 
Sitodruk na SzaryM PaPierze + teMPery

Projekt autorSki > identyFikacja wizualna FirMy

S05
2011



kSiążka analizująca ideę Piękna > inSPirowana tekStaMi dave hickey’a
a4 | jeden egzeMPlarz | tekSt + wielowarStwowe iluStracje na kalkach | druk cyFrowy

Projekt autorSki > wydawnictwo > layered conStruction / beauty

S06
2008



tyPograFia autorSka do katalogu o architekturze.

Projekt autorSki > tyPograFia > MieS van der rohe

S07
2009



kSiążka analizująca Strukturę i Funkcjonowanie języka - zMieniając niewielkie części 
zdania - zMieniaMy SenS całości tekStu = wykorzyStanie niewielkiego zbioru Słów generuje 
wiele Możliwych wyPowiedzi, o bardzo różnych SenSach. ForMy wydawnicze, druk cyFrowy

Projekt autorSki > wydawnictwo > conFuSion deS PlanS

S08
2008



kSiążka +  MaPy Stanowiące SPiS treści - lokalizujące PoruSzane teMaty 
w PrzeStrzeni kSiążki > iluStracje i Projekt Fontu | druk cyFrowy

Projekt nagrodzony na biennale graFiki w katowicach <agraFa 2007>
drugą nagrodą w kategorii wydawnictwo

Praca dyPloMowa > dyPloM licencjacki > bezcelowa gra. john cage

S09
2007



kSiążka o czaSie w PrzeStrzeni. 
a4 | jeden egzeMPlarz | druk cyFrowy

zaPrezentowana na wyStawie <kSiążka otwarta - czaS i PrzeStrzeŃ 
ForM wydawniczych> | bwa deSign wrocław 

Projekt autorSki > wydawnictwo > being-in-the-SPace

S09
2008



Projekt autorSki > tyPograFia > PoeMS

S10
2010 tyPograFia zaProjektowana dla zbioru Poezji <troPicS> 

druk atraMentowy na MokryM PaPierze +  nietyPowe wykorzyStanie Skanera.



Projekt > wydawnictwo > Marek bartelik <łagodny deSzcz>

S11
2010 oFFSet | druk z 2 kolorów Pantone | okładka twarda Płócienna z tłokieM z niebieSkiej Folii |

190 x 120 MM | 224 Strony | 500 + 50 egzeMPlarzy 
klient | Fundacja twarda Sztuka



oFFSet | druk z 2 kolorów Pantone + zdjęcia drukowane w duotone z 2 kolorów z SySteMu 
Pantone | okładka kaSzerowana, Miękka Płócienna z tłokieM |
klient | Fundacja twarda Sztuka

Projekt > wydawnictwo > archerS. Powell and PreSSburger. PortraitS

S12
2012



wydawnictwo > okładka do kSiążki <PrzedoStatni Stan SkuPienia>

S13
2008 Projekt graFiczny albuMu <PrzedoStatni Stan SkuPienia> krzySztoFa Solarewicza

oFFSet | FotograFie drukowane w duotone z 2 kolorów z SySteMu Pantone |
okładka w 2 werSjach : Płóciennej z MalowanyM brzegieM bloku 
lub Pozbawiony okładki ze zdjęcieM i nadrukieM z Folii |

zaPrezentowany w raMach wyStawy <dzika banda> w Magazynie Praga



zlecenie > wydawnictwo > 77 PoSterS

S14
2009 druk w SySteMie cMyk + jeden kolor Pantone 

ForMat 380x270 MM | 144 Strony | twarda oPrawa Płócienna z tłoczenieM białą Folią | 300 egzeMPlarzy
katalog towarzySzący wyStawie < 77 PoSterS> w  britiSh acadeMy oF FilM and televiSion artS, londyn
klient | Fundacja twarda Sztuka



Plakat do wyStawy, wykonany PodczaS Stażu w galerii eMdeS 
ForMat b2 | druk oFFSetowy z użycieM tylko cyjanu i czerni

Staż > druk > Plakat do wyStawy

S15
2011



Plakat i Folder do wyStawy <wSzyStko będzie dobrze>
druk oFFSet z czerni i jednego koloru Pantone | ForMat b2 
klient | bwa wrocław

zlecenie > druk > Plakat do wyStawy

S16
2012



logo, Signage i wayFinding SySteM dla obiektu architektonicznego renoMa.
wSPółPraca Przy Projekcie w zeSPole SkładającyM Się z czterech graFików
klient | Pracownia Projektowania Maćków

Praca w zawodzie > identyFikacja wizualna obiektu architektonicznego renoMa

S17
2008



Projekt ulotki inForMującej o wydarzeniach w klubie <other Place>
the other Place > kalendarz + inForMacje o koncertach i wyStawach

Praca na konkurS

konkurS > Projekt ulotki dla <other Place club>

S18
2007



logo | Strona internetowa | druki ProMocyjne
klient | international language centre

zlecenie > identyFikacja wizualna dla ilc

S19
2009



druki ProMocyjne: Plakaty inForMujące o ProMocjach | 
ulotki | bannery | karty klienta

Stała wSPółPraca z dyStrybutoreM Marki winSor & newton

S20
2012



0048.695.606.946
www.the-substance.com


