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Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą – Colliers Office 

Gallery, która ma na celu promowanie młodych talentów z warszawskiej 

Akademii Sztuk Pięknych. Udostępniając przestrzeń naszego biura 

debiutującym artystom, chcemy umożliwić im dotarcie do szerszego grona 

potencjalnych odbiorców i w ten sposób stanowić pomost pomiędzy sztuką  

a biznesem. Wystawy, organizowane we współpracy z Akademią Sztuk 

Pięknych, będą się cyklicznie zmieniały, aby pokazać Państwu młodych 

twórców w różnych technikach.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy naszych młodych twórców.

We would like to introduce you to our new initiative, The Colliers Office 

Gallery, which aims to provide a platform to promote young talents from the 

Warsaw Academy of Fine Arts. By using our office space for artists to debut, 

we want to enable them to reach a wider audience of potential customers, 

and thus build a bridge between art and business. The exhibitions, organized 

in association with the Warsaw Academy of Fine Arts, will be changed 

periodically to show you young artists in various techniques.

We invite you to visit the exhibition of our young artists. 

Czerwiec–Sierpień 2017
June–August 2017 

Jeśli któraś z prezentowanych prac spotka 
się z Państwa zainteresowaniem, prosimy 
o kontakt z: / If any of the represented 
works sparks your interest, please contact:

Katarzyna Dorocińska 
katarzyna.dorocinska@colliers.com 
+48 882 014 402  
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Anna Piesiewicz 

Absolwentka Wydziału Grafiki oraz Wydziału Zarządzania Kulturą 

Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2016 roku 

uzyskała tytuł doktora sztuki. Zajmuje się projektowaniem graficznym, 

edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. W pracy interesuje ją styk sztuki 

i projektowania.

Udział w konkursach i wystawach takich jak: 23. Biennale Plakatu 

w Wilanowie, Tokyo Designers’ Week, Poster Festival Ljubljana, 

wyróżnienie na Festiwalu Designu w Łodzi.

Graduated from the Faculty of Graphic Arts and the Faculty of Visual 

Culture Management of the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2016, 

she became a doctor of arts. Her work covers graphic design and arts 

education for young children and teenagers. At work, her main interest 

is the intersection of art and design.

She has participated in competitions and exhibitions such as the 23rd 

Poster Biennial in Wilanow, Tokyo Designers’ Week and Poster Festival 

Ljubljana, and she received an honourable mention at the Design 

Festival in Lodz.



Ekologia/Recycling / Ecology/Recycling
Plakaty odnoszące się do problematyki ochrony środowiska. Celem było zwrócenie uwagi na problem, 
poprzez zabawę typografią. Litery są autorskim projektem. / Posters related to environmental issues. 
The aim was to draw attention to the issue by a play on typography. The letters are the author’s own 
design.

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.
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Ekologia/Recycling / Ecology/Recycling
Plakaty odnoszące się do problematyki ochrony środowiska. Celem było zwrócenie uwagi na problem, 
poprzez zabawę typografią. Litery są autorskim projektem. / Posters related to environmental issues. 
The aim was to draw attention to the issue by play on typography. The letters are the author’s own 
design.

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.



Feta 
Plakaty konkursowe Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Festiwal 
odbywa się rokrocznie w Gdańsku. / Competition posters for the FETA International Festival of 
Outdoor and Street Theatre. The festival is held every year in Gdansk.

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.
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Włącz światło / Turn on the light
Plakat odnoszący się do tematyki  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w biurze. / Poster on Health and 
Safety in the office.

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.



Feta 
Plakaty konkursowe Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Festiwal 
odbywa się rokrocznie w Gdańsku. / Competition posters for the FETA International Festival of 
Outdoor and Street Theatre. The festival is held every year in Gdansk.

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.
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Feta 
Plakaty konkursowe Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Festiwal 
odbywa się rokrocznie w Gdańsku. / Competition posters for the FETA International Festival of 
Outdoor and Street Theatre. The festival is held every year in Gdansk.

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.





www.colliers.com/poland/colliersgallery 15

Moda. Czas graficzny 
Dwanaście prezentowanych plansz ilustruje modę 
na  przestrzeni wieków w formie kalendarza ściennego. 
Praca stanowi część doktoratu na wydziale Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Ilustracje wykonane czarną farbą na srebrnym kartonie 
techniką sitodruku. Drugą część pracy stanowi 
kalendarium wraz z krótkim opisem epoki – z kolei 
tutaj zastosowana została technika druku cyfrowego. 
Wycięcie dolnej części kalendarium nawiązuje swoją 
formą do prezentowanej epoki.
Kolejność prezentowanych epok na poszczególnych 
stronach kalendarza: 
1. Starożytny Egipt 
2. Starożytna Grecja 
3. Średniowiecze 
4. Renesans 
5. Barok
6. Klasycyzm
7. Secesja
8. Awangarda okresu międzywojennego XX wieku
9. Op-Art
10. Pop-Art
11. Postmodernizm
12. Czasy współczesne – dominująca digitalizacja
 
Prace są obrazem czasu przedstawionego w formie 
graficznej. Jednocześnie mają na celu przybliżenie 
bogactwa kultury oraz stylu pozostawionego przez 
twórców minionych epok w rzemiośle, modzie i sztuce.

Sitodruk/druk cyfrowy. Format B2.

Fashion. Graphic Time 
The twelve presented boards illustrate fashion over the 
centuries in the form of a wall calendar. The work is 
part of the artist’s doctorate at the Faculty of Graphic 
Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw.
Illustrations in black paint on silver cardboard were 
made using the screen printing technique. The second 
part of the work is a timeline with a brief description 
of each epoch – for this part digital printing was used. 
The bottom of each page of the calendar was cut into a 
shape referring to the period in question. The sequence 
of epochs is as follows: 
1. Ancient Egypt 
2. Ancient Greece
3. Middle Ages 
4. Renaissance 
5. Baroque
6. Classicism
7. Art Nouveau
8. 20th century’s avant-garde in the interwar period 
9. Op-Art
10. Pop-Art
11. Postmodernism
12. Modern times with the dominance of digitisation 
 
The works are period images presented in a graphical 
form reflecting the wealth of culture and style left by the 
creators of past epochs in craft, fashion and art.

Screen printing/digital printing. Format B2.
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Zofia Klajs 

Artystka graficzka. Zajmuje się komunikacją wizualną, grafiką wydawniczą, 

plakatem, grafiką warsztatową. Stypendystka Fulbrighta oraz Fundacji 

Kościuszkowskiej w Parsons The New School for Design w Nowym Jorku. 

Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej ASP (dyplom w pracowni prof. 

Lecha Majewskiego, 2011), doktorantka na macierzystej uczelni. Laureatka 

Złotego Debiutu na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie, 

Stypendium Artystycznego m.st. Warszawy oraz wielu edycji Grafiki 

Warszawskiej. 

Jej prace pokazywane były na licznych wystawach w kraju i za granicą, m.in. 

na Golden Bee Moscow Global Biennale of Graphic Design w Rosji, Italian 

Poster Biennial, Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, w Bułgarii, 

Kanadzie oraz na wystawach indywidualnych w Polsce i w Niemczech. 

Zofia Klajs is a graphic artist, poster designer and printmaker based in 

Warsaw, Poland. She was a Fulbright Visiting Researcher and Kosciuszko 

Foundation short-term scholar at Parsons School of Design in New York. 

She graduated from the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine 

Arts in Warsaw (Master Diploma under Professor Lech Majewski, 2011), 

where she is currently a Ph.D. candidate. She is a winner of the Golden 

Debut Award at the International Poster Biennial in Warsaw, the Art Grant 

of The City of Warsaw, and of numerous prizes in the Warsaw Graphic Print 

Competition. 

Her works have been shown at numerous exhibitions in Poland and abroad, 

including the Golden Bee Moscow Global Biennale of Graphic Design 

in Russia, Italian Poster Biennial, International Print Triennial in Krakow, 

in Bulgaria and Canada, and at solo exhibitions in Poland and Germany.

 

www.zofiaklajs.com



On Creativity, Poster Design and Other Stuff
Plakat reklamujący konferencję i warsztaty plakatowe Zofii Klajs dla studentów Ecole Multidisciplinaire 
de l’Image de UQO w Quebecu w Kanadzie. / Poster for Zofia Klajs’ conference and poster workshop 
for l’Ecole Multidisciplinaire de l’Image de UQO in Quebec, Canada. 

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.
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Moja przestrzeń / My Space
Plakat o przestrzeni publicznej na 15. edycję konkursu AMS pt. „Przestrzeń wspólna – przestrzeń 
niczyja?” / Poster on public space, for the 15th AMS competition – Common Space – No Man’s Space? 

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.



Kapturek / Little Red Riding Hood 
Plakat z cyklu o dorastaniu pt. „Jaś i Małgosia i inni”, inspirowanego Baśniami Braci Grimm / Poster 
from the “Hansel and Grethel and Others” series on growing up, inspired by the Grimm Brothers’ 
Fairy Tales.

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.
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Kopciuszek / Cinderella
Plakat z cyklu o dorastaniu pt. „Jaś i Małgosia i inni”, inspirowanego Baśniami Braci Grimm. / Poster 
from the “Hansel and Grethel and Others” series on growing up, inspired by the Grimm Brothers Fairy 
Tales. 

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.



Śpiąca Królewna / Sleeping Beauty
Plakat z cyklu o dorastaniu pt. „Jaś i Małgosia i inni”, inspirowanego Baśniami Braci Grimm. / Poster 
from the “Hansel and Grethel and Others” series on growing up, inspired by the Grimm Brothers Fairy 
Tales.

Druk cyfrowy. Format B1. / Digital print. Format B1.





Koordynatorzy projektu:  
Project coordinators:

Iga Chmielecka 
iga.chmielecka@asp.waw.pl 
+48 515 063 769 

Agata Korzeniewska 
agata.korzeniewska@colliers.com 
+48 666 819 223

Miejsce wystawy: / Exhibition’s location:
Colliers International Poland 
Metropolitan Building 
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 
00-078 Warszawa
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Colliers International Poland  
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3  
00-078 Warszawa 
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Graphic design, typesetting:  
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Zdjęcia / Photography: Tomasz Robaczewski, 
Michał Jońca
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