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Dorota Bułakowska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika na  Wydziale Historii Sztuki, studiów 
podyplomowych kuratorskich i dziennikar-
skich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
oraz studiów podyplomowych menadżer-
skich pn. Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Od kilkunastu lat pracuje w zawodzie. Obec-
nie związana z Galerią i Domem Aukcyjnym 
Art. Krajewiski. Zrealizowała wiele projektów 
artystycznych, w tym wystaw indywidual-
nych i zbiorowych, m.in. wystawę zbiorową 
fotografii art & fashion & beauty w Galerii 
STALOWA w Warszawie oraz koordynowała   
Międzynarodowe Triennale Grafiki pt. „Kolor 
w grafice”. 

Kurator Wystawy
Fast Fashion Fed

Historyczny, masowy projekt o charakterze proekolo-
gicznym, który zostanie dumnie zaprezentowany w 
Kinotece Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Twórca-
mi projektu jest grupa współpracujących ze sobą arty-
stów z różnych  dziedzin sztuki (rzeźba, malarstwo, 
sztuka wizualna, sztuka audio) o międzynarodowej 
renomie.  Wystawa to projekt o  charakterze misyjnym,  
który pozwoli na idealne połączenie marketingowe 
wszystkich osób oraz zaangażowanych firm. Wystawa o 
przebiegu dwuetapowym - pierwszy etap odbędzie się 
dla grupy konsumenckiej premium oraz osób zgroma-
dzonych pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.  
Drugim etapem będzie zaprezentowanie jej grupie 
konsumenckiej mainstream podczas wystawy na tere-
nie Polski i Europy.



To najważniejsza część wystawy Fast Fashion Fed połączona 
z performancem w konwencji europejskich pokazów mody 
typu Fashion Week. Troje projektantów – Adriana Kaiser 
Subda, Magdalena Borowicz oraz Bjorn Svenson - przygoto-
wało 30 pełnych kreacji modowych - pełną kolekcję - której 
szyku nadają prace jednych z najbardziej uzdolnionych arty-
stów polskich - duet Paweł Wocial oraz dr Kamila Tuszyńska, 
znani na całym świecie (m.i. Monako, Londyn, Paryż, Berlin, 
Wiedeń, Kopenhaga) z zaskakujących rozmiarów rzeźb oraz 
współczesnych obiektów, filmów oraz scenografii. Oprócz 
naniesienia swoich dzieł na kolekcję goście mogą spodzie-
wać się nie tylko nanoszenia na kolekcję dzieł przygotowa-
nych przez duet Wocial i Tuszyńska, lecz także zjawiskowego 
performance’u z wykorzystywaniem ich autorskiej techniki i 
organicznej substancji.

Kolekcja stworzona przez projektantów została zaprojekto-
wana w myśl proekologicznej misji wystawy, a także zgodnie 
z ideą zero waste. Materiałem, którego użyto do wykonania 
dzieł designerskich, były foliowe worki na odpady - zarówno 
te biodegradowalne, jak i przeznaczone do recyklingu. Wizja 
artystów współpracujących ze sobą przy Ruchomej Wysta-
wie neguje popularny ostatnimi czasy trend Fast Fashion 
oraz ukierunkowuje nasze myślenie na ideę świadomego 
konsumenta. Co za tym idzie, zmusza odbiorcę do określo-
nych analiz. 

Powyższy skład stanowi trzon projektu oraz bazowej war-
stwy. Jego pracę uzupełni o ręcznie wykonane dodatki arty-
sta sztuk jubilerskich Bartosz Maria Chmielewski. Dbałość o 
perfekcyjny makijaż spoczywa w rękach Agnieszki Barejko. 
Całość warstwy bazowej domknie integralna część, czyli 
Warstwa Audio.

BAZA
Ruchoma Wystawa



dr Kamila Tuszyńska

Paweł  Wocial

Razem stanowią niezależny art kolektyw Wocial 
& Tuszyńska i  tworzą rzeźby, obiekty, instalacje, 
rysunki, wideo oraz scenografię. Prace do tej 
pory były pokazywane głównie za granicą, m. in. 
w Monako, Londynie, Paryżu, Berlinie, Cannes, 
Wiedniu, Kopenhadze czy podczas wydarzenia 
w trakcie Biennale w Wenecji w Pawilonie 
Norweskim w 2017 roku. Paweł Wocial zrealizo-
wał kilkadziesiąt międzynarodowych wystaw 
indywidualnych oraz zbiorowych z całą plejadą 
innych znanych artystów takich jak: Marina 
Abramović, Tracey Emin, Erwin Wurm, Banksy, 
Franz Ackermann oraz inni.

Także na całym świecie realizował projekty nie 
tylko z dziedziny sztuki, lecz także designu, 
mody, reklamy, scenografii i przemysłu rozryw-
kowego, w tym dla wielu międzynarodowych 
gwiazd. Współpracował m. in. przy realizacji 
legendarnych butów dla Lady Gagi, gorsetów 
do kolekcji Alexandra McQueena czy też przy 
wystroju restauracji jednego z najsłynniejszych 
szefów kuchni na świecie - Gordona  Ramsaya. 
Jedna z rzeźb - „Look at Me (New Capitoline 
Wolf)” - miała swoją premierę w Londynie, 
następnie była pokazywana w różnych krajach, 
za każdym razem w innym, specjalnie zaprojek-
towanym na tę okazję stroju. Jako rzeźba-ikona 
mody prezentowana była na Paris Fashion 
Week w Paryżu, ostatnio na NordArt w kreacji 
zaprojektowanej przez Kamilę.

Photographer: By BJORN
Design: Adriana Kaiser Subda 

Stylist: Björn Svenson
Accesories: Bartosz Chmielewski

Model: Willow Tree
Hair&MUA: Kasia Kot

Retouch: Magdalena Borowicz
Light: Joanna Gałuszka

Location: Studio Oficyna

BAZA
Ruchoma Wystawa
Trzon projektu



Magdalena 
Borowicz

Bjorn 
Svenson

Adriana 
Kaiser Subda

Z wykształcenia architekt, projektantka Art 
i High Fashion, miłośnicka Haute Couture. 
Założycielka marki The-A fashion, właścicielka 
i projektantka atelier awangardowych sukien 
ślubnych. Doceniona w branży mody ślubnej 
o czym świadczą liczne publikacje jej prac w 
gazetach, na billboardach, okładkach magazy-
nów w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Nietypo-
we projekty jak.np kolekcja sukni ślubnych z 
papieru, czy udział w LondonFashion Week 
2018 z kolekcją sukni z wykorzystaniem mate-
riałów odpadowych to dowód na to, iż Adriana 
to projektantka oryginalna, podążająca do celu 
swoją własną drogą. Nie idzie na kompromisy 
a jej ponadczasowe projekty po latach okazują 
się wyprzedzające epokę. Poza projektowa-
niem prowadzi również zajęcia dla dzieci, gdzie 
chętnie dzieli się z nimi swoją pasją i próbuje 
zaszczepić im modowego bakcyla.

Objęła zarządzanie nad departamentem 
koszulek Raise Your Life, gdzie opanowała 
metody druku na tkaninie oraz wzięła odpwie-
dzialność za cały nakład produkcyjny brandu. 
Przez ponad trzy lata współpracowała z fran-
cuskim domem mody haute couture Maison 
Anoufa oraz stacją telewizyjną Fashion TV, 
gdzie Magda poza wiedzą i doświadczeniem  
z poziomu atelier uzyskała mentorstwo przy 
projektach artystycznych. W okresie 2015-2018 
brała udział w pokazach Fashion Week Paris 
aktywnie wspierając działania dyrektora arty-
stycznego marki. Udoskonaliła znajomość róż-
nego rodzaju tworzyw (plastik, żywica, farba, 
metal) w zastosowaniu w sztuce – rzeźbie. 
Współtworzyła graficznie linię designerskich 
narzędzi do stylizacji włosów oraz  akcesoriów 
na rynek azjatycki dla firmy A80 Paris w Hong 
Kongu.

Twórca projektu artystycznego Bjorn Svenson 
oraz twórca i właściciel marki By BJORN. W 
2014 roku członek kapituły jury FASHION 
MAKEUP AWARDS 2014, w 2015 reprezentant 
Polski i woj. Łódzkiego (projektant-projektowa-
nie) na WORLD EXPO MILANO 2015. Od 2015 
po dzień dzisiejszy jako jeden z nielicznych 
Polaków zapraszany do prezentacji swoich 
projektów modowych na NEW YORK FASHION 
WEEK , LONDON FASHION WEEK , PARIS 
FASHION WEEK Na koncie Bjorna oprócz licz-
nych projektów i pokazów autorskich kolekcji 
znajdują sie również udane przedsięwzięcia o 
charakterze stylizacyjnym. Jako stylista i dyrek-
tor artystyczny odpowiada na co dzień za wize-
runek biznesmenów, gwiazd showbiznesu oraz 
elit pokazujących się na łamach magazynu BU-
SINESSMAN TODAY czy Fashion TV Magazine.



Bartosz Maria 
Chmielewski

Agnieszka Barejko 

Joanna Dobosiewicz

Wykształcenie w kierunku kosmetologii, amba-
sadorka amerykańskiej marki Mary Kay, prze-
prowadziła liczne szkolenia oraz spotkania pielę-
gnacyjne. Ukończyła kierunek pedagogiki na 
SGGW oraz psychologię na WSFiZ. Pasja którą 
jest makijaż skierowała Agnieszkę na udzielanie 
kursów charakteryzatorskich w szkole Make Up 
Star. Współpracowała w roli charakteryzatora w 
serialu „Klan”, na planach reklam, teledysków 
oraz sesji fotograficznych. Interesuje się ekolo-
gią, kulinariami, zdrowiem oraz żywnością, 
czego owocem jest blog EkoRudka. 

Magister, projektant biżuterii. Ukończył Akade-
mię Sztuk Pięknych w Łodzi (Wydział Tkaniny i 
Ubioru w zakresie „stylista mody – projektowa-
nie biżuterii” (studia licencjackie) oraz - na tym 
samym wydziale - studia magisterskie z zakresu 
projektowania biżuterii. Współzałożyciel grupy 
Au+ działającej od 2011r. Uczestnik konkursów 
takich jak "prezentacje", "Międzynarodowy 
Konkurs Sztuki Złotniczej", "Gioielli in Fermento" 
oraz licznych wystaw w Polsce i zagranicą. W "PL 
100" został wybrany jako jeden z 80 projektan-
tów przekroju stu lat niepodległej polski.

Polonistka, dziennikarka, makijażystka. Ukoń-
czyła Wydział Polonistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim, absolwentka Gender Studies w 
Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii 
Nauk. Uczestniczyła w warsztatach z makijażyst-
ką gwiazd Katarzyną Zarembą w szkole Make up 
Star. Została zaproszona na plan programu 
“Taniec z gwiazdami” jako wizażystka. Przy wielu 
okazjach malowała dziennikarzy na potrzeby ich 
wystąpień przed kamerą, przygotowywała maki-
jaże do teledysków oraz sesji zdjęciowych. 

Dodatkowo



Ruchoma Wystawa
/ Film
Tuż przed główną częścią projektu (czyli Ruchomą Wystawą) 
publice zostanie zaserwowana 15-minutowa, artystyczna 
etiuda filmowa dotycząca tematów proekologicznych oraz 
8-minutowy film dokumentujący krok po kroku artystów w 
związku z przygotowaniami do wystawy. Zarówno etiudę, 
jak i dokument wyprodukuje znany z licznych publikacji w 
magazynach oraz mentor i nauczyciel ponad 500 fotografów 
oraz pasjonatów - profesjonalny fotograf i producent Wacław 
Szacyło. Za kompozycję muzyczną oraz dźwięk odpowiadać 
będzie Paweł Gawlik. Realizacja krótkometrażowego filmu 
leży po stronie utalentowanych Aleksandry Kardynał oraz 
Aleksandry Wolińskiej z kolektywu Obskurne Studio, które 
w krótkim czasie zebrało już rzeszę fanów w całym kraju. O 
dokumentację prac artystów uwiecznioną za pomocą rucho-
mego obrazu zadba artysta, fotograf, a także niesamowity 
operator na codzień współpracujący z Fashion TV Robert  
Causari oraz operator Artur Sochan, który na co dzień fotogra-
fuje. Obydwie prace będą miały premierę tego samego dnia 
w     Kinotece Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jak i w Inter-
necie.



Jeden z najbardziej wszechstronnych kompozy-
torów muzyki filmowej, rock, jazz, muzyki 
elektronicznej i pop. Jeden z najpopularniej-
szych obecnie kompozytorów piosenek dla 
dzieci. Producent muzyczny, który od 25 lat 
współtworzy europejską scenę muzyczną. 
Zdobywca wielu nagród w tym 9 diamento-
wych, 5 platynowych i 2 złotych płyt. Reprezen-
towany na świat przez nowojorską Metropolis 
Artist Agency. Współpracował między innymi z: 
Grzegorzem Ciechowskim i Republiką, Ireną 
Santor, Avici, Marylą Rodowicz, Kayah, Ryszar-
dem Rynkowskim, Grzegorzem Turnauem, 
Stanisławem Sojką, Małgorzatą Ostrowską, 
Justyną Steczkowską, Edytą Bartosiewicz, 
Dorotą Dodą Rabczewską, Kasią Kowalską, 
Dawidem Kwiatkowskim oraz z zespołami 
takimi jak: ONA, Perfect, IRA, Budka Suflera, 
Kombi, Manaam, Volver i Mariusz Totoszko. 
Zagrał ponad 2000 koncertów (70 międzynaro-
dowych głównie z Avicii). Twórca muzyki do 
znanych gier komputerowych i filmów. Przez 
ponad 13 lat muzyk, producent i współtwórca 
legendarnej punk rockowej grupy KSU. Ze 
względu na fakt, że ponad 100 utworów powsta-
ło we współpracy z Paris Music/Universal 
Publishing, jego utwory wykorzystywane są w 
filmach i programach telewizyjnych.

Obskurne Studio to kolektyw profesjonalistów 
połączonych pasją do tworzenia form audio-wi-
zualnych. Działają od 2017 roku nieustannie 
rozwijając się. Sięgają po coraz większe projekty 
i mierzą coraz wyżej. Sercem Obskurnego studia 
są dwie Ole - Wolińska i Kardynał, ale ich szeregi 
rozszerzyły się do dziewięcio-osobowej ekipy, 
której nie straszne jest żadne wyzwanie filmowe. 
Na swoim koncie mają wiele zakończonych 
sukcesem kampanii promocyjnych (np. Kampa-
nie Robomaticon czy New Lady in Town Pop Up 
Vintage and Art Store), produkcję średniometra-
żowego historycznego filmu dokumentalnego i 
mnóstwo kreatywnych kolaboracji w reżyserii, 
produkcji i montażu. W ich filmach starają się 
odbiegać od tego co "normalne" i od narzuca-
nych przez media form. Eksperymentują z 
różnymi formatami obrazu, typami narracji i 
sposobami prowadzenia historii. Eksplorują 
możliwości obecnych technologii. Materiały 
przygotowują zarówno do klasycznych mediów 
jak i społecznościowych. Wykorzystują innowa-
cyjne techniki umożliwiające zapis obrazu w 
formie pionowej przystosowanej do odtwarza-
nia ich na telefonach i tabletach w mediach 
społecznościowych. Obsługiwały klientów w 
Polsce, Anglii, Holandii, Danii i Kolumbii, a nasza 
siedziba mieści się w Warszawie.

Paweł Gawlik 

Aleksandra Kardynał

Aleksandra Wolińska

Rdzenny warszawiak, autor wielu nieprzecięt-
nych tekstów, komik, copywriter, ghostwriter, 
wokalista, scenarzysta, prezenter telewizyjny 
oraz twórca internetowy. Liczne publikacje w 
magazynach takich jak Féroce Magazine, 
beauNU Magazine, Ellements Magazine, 
SALYSÉ Magazine, IMIRAGE Magazine, Shuba 
Magazine, Rize Magazine, Faddy Magazine, 
Evon Magazine.

Studiował w  Conservatory in Ostrava, oraz   na 
Wydziale Fotografii The Leon Schiller Film 
School in Łódź. Ukończył z dyplomem Magistra 
Sztuki Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and 
Television University of Silesia (in Bogdan Dzie-
worski Masterclass).  Po 38 latach zdecydował się 
odkryć swoją twórczość przed szeroką, między-
narodową publicznością. Uniwersalizm jego 
dzieł polega na zadawaniu pytań o rzeczy 
ostateczne, tak istotne dla każdego człowieka 
na świecie.

Ostrołęczanin, fotograf, dziennikarz, prezenter 
radiowy w lokalnej rozgłośni radiowej Radio 
OKO  w latach 2004-2011. Autor wielu zdjęć do 
publikacji w magazynie Playboy, ale też o tema-
tyce modowej, współpracuje z Fasion TV Polska. 
Fotograf gwiazd, pracował między innymi z 
Joanna Krupa, Michał Szpak, Karolina Gorczyca, 
Michał Koterski, Basia Kurdej Szatan, Piotr 
Adamczyk i wielu innych. Ostatnio pracuje 
również poza granicami kraju między innymi 
Emiraty Arabskie - Dubaj, Farncja,  Tunezja skąd 
pochodzą zdjęcia modowe opublikowane w 
Vogue Italia. 

Profesjonalny fotograf, producent. Pochodzi z 
artystycznej rodziny w kilku pokoleniach - wszy-
scy są zawodowymi artystami (malarstwo, 
rzezba). Studiował zarządzanie i zaczynał jako 
projekt manager oraz manager od marketingu. 
Prowadził projekty dla brandów korporacyjnych 
oraz projektów artystycznych, które wyproduko-
wał w Polsce oraz za granicą. Fotografuje od 
13-stu lat, zawodowo od 5-ciu. Warsztaty i lekcje 
Wacława z fotografii artystycznej i komercyjnej 
odwiedzają rocznie setki słuchaczy. Publikacje w 
magazynach: Féroce Magazine, beauNU Maga-
zine, Ellements Magazine, SALYSÉ Magazine, 
IMIRAGE Magazine, Shuba Magazine, Rize 
Magazine, Faddy Magazine, Evon Magazine.

Jan Frączek 

Artur Sochan

Robert Kozera

Wacław Szacyło



Kolejna forma artystyczna - obok filmu Roberta – to wysta-
wa fotografii autorstwa Tomasza Rozalskiego. Po wejściu do 
foyer goście zostaną wprowadzeni w twórczy trans, mając 
możliwość wejścia w buty autorów projektu. Warstwa 
fotograficzna wystawy to 20 wyselekcjonowanych zdjęć 
uwieczniające artystów podczas wszelkich działań związa-
nych z pracą twórczą.

Ruchoma Wystawa
/ Fotografia

Tomasz Rozalski

Fotograf urodzony w Łodzi. Absolwent Wyższe-
go Studium Fotografii przy Narodowym 
Centrum Kultury w Warszawie, członek grupy 
twórczej Więcej Niż Oko, autor monografii na 
temat fotografii litowej jako metody obrazowa-
nia. Pasjonat fotograficznych technik szlachet-
nych i uczestnik, a potem instruktor, warsztatów 
im poświęconych. Jego zdjęcia były prezentowa-
ne na licznych wystawach zbiorowych m.in. w 
Muzeum Narodowym we Wrocławiu - „Niebie-
ska Flasza” oraz indywidualnych m.in. w Galerii 
Nowej - „Intymaty” w Łodzi. Mieszka i tworzy w 
Warszawie i okolicach



Fotograf urodzony w Łodzi. Absolwent Wyższe-
go Studium Fotografii przy Narodowym 
Centrum Kultury w Warszawie, członek grupy 
twórczej Więcej Niż Oko, autor monografii na 
temat fotografii litowej jako metody obrazowa-
nia. Pasjonat fotograficznych technik szlachet-
nych i uczestnik, a potem instruktor, warsztatów 
im poświęconych. Jego zdjęcia były prezentowa-
ne na licznych wystawach zbiorowych m.in. w 
Muzeum Narodowym we Wrocławiu - „Niebie-
ska Flasza” oraz indywidualnych m.in. w Galerii 
Nowej - „Intymaty” w Łodzi. Mieszka i tworzy w 
Warszawie i okolicach

Ruchoma Wystawa
/ Muzyka i Mistrz Ceremonii

O klimat muzyczny całości wystawy zadba jedno z najgoręt-
szych nazwisk europejskiej sceny klubowej- DJ Seb Skalski, 
który na potrzeby projektu stworzył 30-minutowy ekspery-
ment muzyczny w preferowanym przez siebie klimacie. 
Merytorykę wplecioną w dźwięk zawdzięczamy dwojgu 
utalentowanych wokalistów – Marcelinie Kopyt (znanej jako 
MarcePani) oraz Alanowi Cyprysiakowi,których głosy otwo-
rzą i zamkną widowisko warstwy Bazowej.

Mistrzem ceremonii, który przeprowadzi nas przez wszyst-
kie warstwy wystawy oraz przedstawi historię walki z nie-
przemyślaną konsumpcją, będzie pochodzący z Nowego 
Jorku artysta i muzyk Matiwane Mathews znany jako The 
Blu Mantic 



The Blu Mantic
Marcelina Kopyt

MarcePani to wokalistka zakochana w muzyce 
od zawsze. Ukończyła szkołę muzyczną w Rado-
miu w klasie saksofonu altowego oraz Akademię 
Muzyczną w Bydgoszczy na kierunku Jazz i 
Muzyka Estradowa. Finalistka "Bitwy na Głosy 3" 
( drużyna A. Piasecznego ), wystąpiła również w 
The Voice of Poland oraz Idolu. Jest wokalistką 
sesyjną oraz autorką tekstów i kompozycji. Na 
koncie ma kilka autorskich singli oraz nagrania 
gościnne z wieloma artystami. W swojej twór-
czości czerpie inspiracje z Sistars, Jill Scott, Alex 
Mills. Publikacje w magazynach: Féroce Magazi-
ne, beauNU Magazine, Ellements Magazine, 
SALYSÉ Magazine, IMIRAGE Magazine, Shuba 
Magazine, Rize Magazine, Faddy Magazine, 
Evon Magazine.

Seb Skalski

Warszawski DJ, producent, kompozytor, laureat 
Fryderyka, uczestnik RedBull MusicAcademy w 
Dubline. Jego produkcje ukazują się w najlep-
szych wytwórniach house takich jak King Street 
Sounds, Salted Music, Simma Black, Southport 
Weekender, NiteGroove, Nurvous, Hed Kandi, 
Quantize Records, Deepvisionz, Safe Music czy 
Purple Music, które remiksowane były przez 
światowe gwiazdy jak Miguel Migs, Sandy 
Rivera, Deepshakerz, Dario D’attis czy Jamie 
Lewis, oraz docierały niejednokrotnie do topo-
wych list TOP10 House , Deep House czy Nu 
Disco w zestawieniach TOP 100 amerykańskiego 
sklepu Traxsource. Legenda Ibizy i szef wytwórni 
Cadenza - Luciano, wyróznił go w konkursie 
“Production Challenge”. 

Matiwane Mathews to artysta, raper urodzony w 
Kileen, w Teksasie. W pewnym momencie, 
porzucił swoje dawne życie na Brooklynie i wyje-
chał do Polski, by tworzyć. Styl Blu jest bardzo 
eklektyczny, a muzyka wyraźnie nawiązuje do 
dźwięków, którymi otaczał się mieszkając w 
Nowym Jorku. Raper mieszkając w Warszawie 
nagrał album EP "The Yesod" (2016) oraz "The 
Rune(s)" (2017) we współpracy z polskim zespo-
łem The Harpagans. Pojawił się również na 
składance PopKiller "Młode Wilki 5" (2017). 
Artysta wspomina, że Polska pomogła mu 
zaadaptować się w kulturze Europejskiej w 
bardzo spokojny sposób.

Wokalista i autor tekstów działający na scenie od 
2009-go roku. Znany między innymi dzięki 
udziałowi w V-tej edycji The Voice of Poland 
(2014) w drużynie Edyty Górniak oraz tegorocz-
nej edycji programu rozrywkowego Śpiewajmy 
razem: All Together Now. Absolwent Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie na kierunku wokalno-estradowym. 
W 2017 roku cyfrową premierę w serwisach 
streamingowych miała jego debiutancka ep-ka 
„Delta”. Jednym z nich było „Can’t Stop Loving 
You” będące propozycją na państwowe prese-
lekcje do Eurowizji 2018. Alan sam pisze teksty 
swoich piosenek oraz układa do nich charakte-
rystyczny i rzadko spotykany w muzyce pop 
rodzaj harmonii. Gra elektropop.Alan Cyprysiak

O klimat muzyczny całości wystawy zadba jedno z najgoręt-
szych nazwisk europejskiej sceny klubowej- DJ Seb Skalski, 
który na potrzeby projektu stworzył 30-minutowy ekspery-
ment muzyczny w preferowanym przez siebie klimacie. 
Merytorykę wplecioną w dźwięk zawdzięczamy dwojgu 
utalentowanych wokalistów – Marcelinie Kopyt (znanej jako 
MarcePani) oraz Alanowi Cyprysiakowi,których głosy otwo-
rzą i zamkną widowisko warstwy Bazowej.

Mistrzem ceremonii, który przeprowadzi nas przez wszyst-
kie warstwy wystawy oraz przedstawi historię walki z nie-
przemyślaną konsumpcją, będzie pochodzący z Nowego 
Jorku artysta i muzyk Matiwane Mathews znany jako The 
Blu Mantic 



Ruchoma Wystawa
/ Oprawa Wejścia Kinoteki

Ostatnia z warstw jest oprawa wizualno-taneczna. Warstwa 
ta różni sie diametralnie od pozostałych, gdyż jej przebieg 
rozłożony jest w czasie. Tym razem taniec bedzie narzę-
dziem partyzanckiej walki artysty o przekazanie ekologicz-
nego stylu bycia. Ilona Gumowska, która jako aktywna dzia-
łaczka na rzecz ekologii i rozchwytywana tancerka, przeka-
że za pomocą opracowanej przez siebie choreografii,  w 
dwóch wybranych przez siebie miejscach podczas szczytu 
komunikacyjnego z wiadomością dla ludzkości. Całość per-
formance’u zostanie uwieczniona na filmie i "wpuszczona " 
do sieci jako tak zwany Viral Movie.

Oprawa wizualna wejścia to dzieło dwóch młodych arty-
stek, Alicji Krzyżanowskiej i Izabeli Łęskiej, które wspólnymi 
siłami zdekonstruują człowieka i jego nawyki. Całość 
oprawy zaprezentowana zostanie publice w dniu wystawy 
na schodach Kinoteka PKiN.



Izabela Łęska

Ilona Gumowska

Alicja Krzyżanowska

Od 2017 roku jest studentką Wydziału Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie 
rozwija i doskonali swoje umiejętności. W 
ramach współpracy z Galerią 3/4 wystawiała 
swoje rysunki i animowany teledysk w Symfonii 
Varsovi na wystawie „Lekko” będącą odpowie-
dzią na mowę nienawiści. Kocha abstrakcyjny 
kicz. Zrealizowała w pracowni Pawła Nowaka 
wystawę  „ALE PADAKA” inspirowana jej choro-
bą - epilepsją. Zajmuje się nie tylko sztuką, ale 
także szeroko rozumianą grafiką komercyjną w 
firmie „Websensa”. Jest tam jednym z współ-
twórców działu marketingu kreując identyfika-
cje wizualną do nowych produktów firmy.

Artystka wizualna, obecnie doktorantka na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Absolwentka grafiki warsztatowej 
na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
(dyplom z wyróżnieniem w 2013). Studiowała w 
École Supérieure d'Art de Clermont Metropole 
(Clermont-Ferrand, Francja). Autorka wystaw 
indywidualnych. Brała udział w wielu projektach 
i wystawach w kraju i za granicą (Sejsmograf, 
Bunkier Sztuki, Kraków/  imMoblized, Paryż /  
Jeune Création Européenne, Paryż). Rezydentka  
Institut für Alles Mögliche  w Berlinie oraz  
Centre Culturel Le Beffroi  w Paryżu. Zajmuje się 
grafiką, obiektami oraz tekstem. Mieszka w 
Warszawie. 

Tancerka, choreograf, psycholog i pedagog 
tańca. Zawodowo tańcem zajmuje się od 
dziesięciu lat. Jest absolwentką Choreografii na 
Akademii Muzycznej w Łodzi oraz stypendystką 
Alternatywnej Akademii Tańca 2017 w Poznaniu. 
Tańczyła na scenach polskich i zagranicznych 
teatrów, m.in. Teatr Wielki Opera Narodowa w 
Warszawie, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocła-
wiu, Royal Opera House w Bombaju, Mermaid 
Theatre w Londynie oraz w Królewskiej Operze 
w Sztokholmie. Pracowała z takimi artystami jak: 
Daniel Abreu, Roberto Olivan, Marcin Wrona, 
Tomasz Wygoda, Mariusz Treliński, Abhilash 
Ningappa, Kaya Kołodziejczyk czy Jacek Gębura.



Hasło przyświecające zarówno 
całemu eventowi, jak i firmom part-
nerskim oraz patronackim. Nasze 
wydarzenie - poprzez uświadamia-
nie o aktualnych problemach ekolo-
gicznych świata - uczy rozważnej 
konsumpcji.  Podczas realizacji pro-
jektu pragniemy podjąć współpra-
cę z brandami, które wytwarzają 
produkty biodegradowalne i ekolo-
giczne, a w swojej polityce  deklarują 
realne zaangażowanie w ochronę 
środowiska naturalnego. 

- Przedstawienie marki jako 
aktywnie wpierającej wydarzenia  

kulturalne i ekologiczne, 
- Zwrócenie uwagi na  własną 

markę poprzez klientów  innych 
marek zaagnażowanych 

w przedsięwzięcie
- Wyróżnienie na tle innych marek z 
tego samego segmentu, budowa-
nie świadomości konsumenckiej

- Większenie zainteresowania 
marką

- Zwiększenie sprzedaży
- Promocja marki na arenie krajo-

wej oraz ogólnoeuropejskiej
- Zwiększenie zasięgów firmy,

- Targetowanie zgodnie z filozofią 
firmy

- Udział w czynnym współtworzeniu 
historii naszego Państwa 

PROFITYCEL

Tancerka, choreograf, psycholog i pedagog 
tańca. Zawodowo tańcem zajmuje się od 
dziesięciu lat. Jest absolwentką Choreografii na 
Akademii Muzycznej w Łodzi oraz stypendystką 
Alternatywnej Akademii Tańca 2017 w Poznaniu. 
Tańczyła na scenach polskich i zagranicznych 
teatrów, m.in. Teatr Wielki Opera Narodowa w 
Warszawie, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocła-
wiu, Royal Opera House w Bombaju, Mermaid 
Theatre w Londynie oraz w Królewskiej Operze 
w Sztokholmie. Pracowała z takimi artystami jak: 
Daniel Abreu, Roberto Olivan, Marcin Wrona, 
Tomasz Wygoda, Mariusz Treliński, Abhilash 
Ningappa, Kaya Kołodziejczyk czy Jacek Gębura.



Cieszymy się zaufaniem wielu firm 
z którymi mieliśmy już niejednokrotnie 
przyjemność współpracować. 

Odbiór naszych artystycznych projektów 
cieszył się powodzeniem na forum 
publicznym.

Tworząc unikatowe, spójne projekty 
wychodzimy naprzeciw oczekiwa-
niom najbardziej wymagających 
gości. Efekt współpracy to składowa 
wspólnej myśli, przyjaźni i relacji,  
która ma na celu przekazanie uni-
wersalnychwartości dla obecnych 
oraz przyszłych pokoleń.

- Przedstawienie marki jako 
aktywnie wpierającej wydarzenia  

kulturalne i ekologiczne, 
- Zwrócenie uwagi na  własną 

markę poprzez klientów  innych 
marek zaagnażowanych 

w przedsięwzięcie
- Wyróżnienie na tle innych marek z 
tego samego segmentu, budowa-
nie świadomości konsumenckiej

- Większenie zainteresowania 
marką

- Zwiększenie sprzedaży
- Promocja marki na arenie krajo-

wej oraz ogólnoeuropejskiej
- Zwiększenie zasięgów firmy,

- Targetowanie zgodnie z filozofią 
firmy

- Udział w czynnym współtworzeniu 
historii naszego Państwa 



Swój udział w wystawie Fast Fashion Fed 
potwierdzili:



Planujemy zaprosić przy pomocy swoich kontaktów 
(jak również agencji PR) ludzi decyzyjnych 

(politycy, dyplomaci, właściciele dużych firm), 
ludzi kultury, sportu, sztuki, a także celebrytów. 

Osoby dobrane zostaną na zasadzie jak największej 
opcji docieralności do świadomości 

mas (tzw. Mainstream).

Nasi Goście
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