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Madame Chromatique Impresariat Artystyczny i Trójmiasto zapraszają do
Sopotu na elitarne wydarzenie mody i sztuki w muszli koncertowej 

ART & FASHION ECO

W dwudniowym wydarzeniu wezmą udział czołowi polscy projektanci mody,
wybitnie uzdolnień debiutanci w nurcie eko, artyści trójmiejskiej i
międzynarodowej sceny muzycznej oraz Partnerzy związani z
ekologicznymi rozwiązaniami dla biznesu.
Oprócz atrakcji na scenie w muszli koncertowej w Sopocie Organizatorzy
przewidzieli także przestrzeń wystawienniczą dla Partnerów wydarzenia
oraz sektor promocji polskich i międzynarodowych marek ukierunkowanych
na sztukę, modę i ekologię.
Innowacyjnym pomysłem promocji Partnerów i marek wiodących wydarzenia
będzie zaaranżowane w nurcie ekologicznym Studio TV prowadzone na żywo
z transmisją do internetu. 

SZANOWNI PAŃSTWO,



Pomysłodawcą i realizatorem wydarzenia Art
& Fashion Eco w Sopocie jest Paweł
Brzeziński założyciel Madame Chromatique -
projektu zrzeszającego osobowości i autorów
rozwiązań technologicznych oraz artystów
ukierunkowanych w swoich działaniach na
nurty ekologiczne związane ze sztuką
recyklingu z ponad 20 letnim doświadczeniem
w organizacji wydarzeń dla wielotysięcznej
publiczności. Rotarianin z International
Art. Fellowship of Rotarians Paweł
Brzeziński Past Prezydent RC Łódź Reymont,
V-ce prezes Regionalnego Związku
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, vice
prezes Inicjatywy Firm Rodzinnych,  Członek
Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi.
Wieloletni członek polsko portugalskiej
Izby Handlowej. 



Oprawą wizerunkową projektu, biorących w niej udział Osobowości, Projektantów, Artystów oraz Partnerów
wydarzenia zajmuje się Joanna Wiernicka ekspert i trener wizerunku medialnego, dziennikarka prasowa i
prezenterka telewizyjna doświadczony koordynator edukacyjnych projektów ekologicznych, wielokrotny juror
konkursów dla projektantów mody, biżuterii oraz designu recyklingowego. 

Kobieta wielu talentów, kobieta o wielu twarzach, Kobieta renesansu. Postać tak kolorowa jak jej
biografia. Joanna jest ekspertką wielu dziedzin. Całe życie kształtowała swoją kreatywność podążając za
chwilą, a zdobytą wiedzę często przekłada na kontekst praktyczny. Swoje doświadczenie wspiera wiedzą i
rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. Jej urok, pewność siebie, pasja i miłość do ludzi budują
pozytywną aurę podczas każdego wydarzenia, na którym się pojawia. Raz poznana, nigdy nie daje się
zapomnieć.  

Z zamiłowania do mody, polskich marek i projektantów stworzyła projekt UBRANI W POLSKĘ, który łączy
działania wizerunkowe dla polskich marek z kreatywną edukacją. Współtwórca filmów wizerunkowych m.in
dla: Polskiej Konfederacji Pracodawców i Przedsiębiorców Prywatnych „Lewiatan”, Douglas Polska, Oceanic,
Hexeline, PB Group, Alles, Town Trendy Modne Miasto, Fashion Philosophy Fashion Week Poland, Złota
Nitka, Young Fashion Designers Awards, czy Marka wspiera Markę.

Autorka scenariuszy programów telewizyjnych i spotów reklamowych. Dziennikarka prasowa ekskluzywnych
magazynów modowych, gospodarczych i life-stylowych, autorka cyklicznych wywiadów ze znanymi
Osobowościami polskiej sceny, kultury i sztuki. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna o wieloletnim
doświadczeniu opartym na współpracy m.in. z Telewizją Polsat, TV 4 i TVP w której współpracowała przy
tworzeniu ogólnopolskiej i międzynarodowej gali „Złoty Wieszak”. Współtwórca działu East Celebrity Films
dla East News. Przez 12 lat współpracowała z niezależnym kanałem Fashion Film Tv podczas realizacji
filmowych z największych wydarzeń modowych i life-stylowych a jej wywiady z projektantami i designerami
z Polski i Świata ukazywały się na telewizyjnym ekranie oraz w ogólnokrajowych branżowych i
ekskluzywnych magazynach. Jej wywiady z wybitnymi Osobowościami polskiej sceny artystycznej znajdują się
w Encyklopedii Teatru Polskiego. 

Muzyka jest jej pasją od lat, co przekłada się na współpracę z artystami sceny muzycznej. 



Paulina Brzezińska -
współpomysłodawczyni projektu, matka
natura i mała syrenka kochająca
oceany. Dbanie o otaczający nas świat
jest dla niej istotnym aspektem życia,
w którym nie ma rzeczy niemożliwych do
zrealizowania. W swojej sztuce stawia
na naturalizm i budowanie świadomości
odbiorców. Paulina  debiutuje w
środowisku modowym jako projektantka
ekologicznej kolekcji MADAME
CHROMATIQUE stworzonej w całości z
kilku rodzajów lnu, zainspirowanej
najsławniejszymi obrazami świata w
malarskiej interpretacji
postkubistycznej artysty Janusza
Andrzeja Reszki. 
W sylwetkach kolekcji "13th reasons to
happiness" możemy podziwiać
interpretacje obrazów największych
mistrzów malarstwa tj. Da Vinci,
Matisse, czy Rembrandt.
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Kreatywny zespół event managerów i producentów wydarzeń z doświadczeniem w pracy przy projektach TV,
fashion, wydarzeniach galowych i eventach masowych. 

Maria Kadłubowska 
Energiczna Event Director, specjalista od CSR – u i Happiness – u w organizacjach. Szybko i sprawnie
zarządza produkcją wydarzeń w czasie rzeczywistym i prowadzi związane z nim Social Media. Opiekun
gwiazd, prowadzących i blogerów. Event Director takich wydarzeń jak Poland Business Run Gdańsk oraz
Parkowisko Family & Friends Festival. Prowadziła komercyjne produkcje eventowe realizowane m. in. dla:
SKOK Stefczyka, Mercure Hotel, MCFit, Fundacja Parkowisko czy Hevelianum. Zarządzała kampaniami
długoterminowymi dla takich firm jak Dental Experts, Stoiska promocyjne Polskiego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, przygotowywała koncepcje i strategię promocji Gali Amber Look 2020, Prowadziła
komunikację marki KORNIK, Deal with Culture, Kapp2Cape, Poland Business Run. Autorka strategii
komunikacji eventów dla firm CH Szperk, O4 Coworking w Olivia Business Centre, Organizowała sesje
zdjęciowe dla Targów bursztyny MTG.

Kuba Kadłubowski z produkcją projektów, branżą kreatywną i marketingową związany jest od 15 lat.
Zaczynał w Dublińskiej The Mail WORKS oraz w dziale marketingu IBM w Dublinie. W Polsce związany był z
agencjami: Event Art. House sp. z o.o. , Zuchwali.com, GMPolska, Coctail Creative, UBM Medica, Digital
ONE, ROCHSTAR Mea Group, HAVAS oraz ITI. Doświadczenie producenckie, eventowe i marketingowe zdobywał
współtworząc i realizując produkcje tj.: Effie Awards (SAR), Róże Gali (G+J i TVP2), Event Telewizji
Nowej Generacji „N” (ITI), Gdańsk Business Run (FPBR), Międzynarodowe Targi Mieszkaniowe (Red Net
Media), Konferencja Medycznego Marketingu Zintegrowanego (UBM MEDICA i ONET.pl), Scena Plenerowa Disney
Channel (DISNEY I JETIX), Poland Next Top Model (ROCHSTAR), Kocham Cię Polsko (ROCHSTAR).
Producent i organizator takich wydarzeń jak: Inscenizacja Bitwa Pod Grunwaldem, Amber Swing Festival,
Dream Cloud Festival, Road Show „Kociewska Kraina”, Parkowisko.pl – Family & Friends Festival, Say
„HI”, Sopot Fashion. Pracował przy globalnych kampaniach marketingowych i eventach dla takich firm,
jak: Nokia, Samsung Electronics Polska, Cyfrowy Polsat, EVENTIM, Guinness, HARP, LEROY MERLIN, Disney.
PKP ICC, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, MetLife Amplico, Eventim, Ipla, SKOK, G+J, ITI, LGD
Kociewie, Milka, Onet.pl, Lukas Bank, Irish Brodband, zarówno po stronie agencji jak i klienta.

http://onet.pl/
http://parkowisko.pl/


publikacja w magazynie wydarzenia
(w zależności od ustaleń i jej rodzaju)

prezentacja ze sceny 
+ film promo w tle dostarczony od firmy

wywiad wizerunkowy

strefa targowa

strefa wystawiennicza
sponsorzy główni

stanowisko wystawiennicze 3 x 6m
2 krzesła, stolik, światło

stanowisko wystawiennicze 3 x 6m
2 krzesła, stolik, światło

I dzień wydarzenia

całość wydarzenia

marketing i promocja przed wydarzeniem
promocja partnera na stronie projektu
promocja partnera w social mediach projektu

video-relacja live
(transmisja internetowa na profil fb organizatora)

prezentacja ze sceny 
+ rozmowa wizerunkowa z przedstawicielem firmy,
możliwość prezentacji produktu firmy

wyłączność branżowa



film z eventu 3min - do wykorzystania na wszystkich
polach eksploatacji (media, www, targi, social media)

wywiad wizerunkowy ze sceny na żywo 
+ film z eventu + fotorelacja

500,- / netto

fotorelacja z wydarzenia 
(20 obrobionych fotografii w formie cyfrowej)

dedykowany film wizerunkowo-branżowy - do
wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji
(media, www, targi, social media)

1500,- / netto

3000,- / netto

300,- / netto

film z eventu 3min + fotorelacja z wydarzenia
(20 obrobionych fotografii w formie cyfrowej) 650,- / netto



Artykuł OPTIMUM
1/2 strony + zdjęcie

800,- / netto

Artykuł LIGHT 
1/4 strony bez zdjęcia

600,- / netto

Artykuł PREMIUM
1 strona + zdjęcia
wywiad wizerunkowy z przedstawieniem marki
wpis do Galerii kontaktów 

1500,- / netto

Galeria kontaktów na końcu magazynu 200,- / netto
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Stanowisko market square
namiot wystawienniczy 3x6m
stół, 2 krzesła + światło

Stanowisko market square
namiot wystawienniczy 3x3m
stół, 2 krzesła + światło

2,5

4
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Michał Starost - mistrz haute
couture, jeden z najbardziej
wszechstronnych i uznanych
polskich projektantów. Jego
kolekcje pokazywano w m.in.:
Madrycie, Barcelonie, Wiedniu,
Sankt Petersburgu, Brukseli i New
Dehli. Swoje kolekcje haute
couture prezentował obok Johna
Galliano oraz Diora. Propagator
ekologii w tradycji, który
tworzył projekt autorski korony
Miss Polski oparty na roślinach
chronionych regionu Pomorza i
kaszub zaangażowany w edukacje
ekologiczną pokoleń.



Joanna Misztela -
projektantka i juror z
ekologiczną misją, która
ugruntowała swoją marką
osobistą MISZTELA na bazie
rękodzieła sztuki i
ekologii oraz recyklingu.
Obecnie tworzy bieliznę
funkcjonalną w unikatowej
marce LOVEONTHESNOW. Jest
propagatorką działań
recyklingowych (m.in.
Trashion, czyli recykling
mody oraz w inspirowanym
książkami pokazie mody
READING IS A FASHION.



Katarzyna Ostapowicz - projektantka,
która kieruje swoje prace do śmiałych
kobiet pragnących podkreślić własny
indywidualizm. Projektowanie ubioru,
obuwia i biżuterii jest jej wielką
pasją, którą realizuje na wielu
płaszczyznach. Jej kolekcje to
połączenie doświadczenia i
kreatywności. Inspiruje ją miłość,
dobro, nadzieja i radość, a przede
wszystkim ludzkie życie. Kolorystyka
kolekcji jest narzędziem do wywołania
konkretnych emocji. Brała udział w
międzynarodowej wystawie obuwia
’’HighHeels’’, Schloss Lichtenwalde,
Niemcy, 2018; w wystawie obuwia ’’Shoe
Show’’, Dubaj, 2015; reprezentowała
Polskę w Paryżu (kolekcja obuwia) na
Polish Fashion Now oraz jest
członikinią ‘’Virtual Shoes Muzeum’’
(Holandia ) 2015. Jej projekt znalazł
się w kalendarzu „365 Days of Shoes”
opublikowanego przez Wydawnictwo
Workman, New York, 2017.

 



Anastazja Vasylyk -
utalentowana ukraińska
projektantka mody osadzonej w
kulturze i ekologii.
Inspiracją do tworzenia
modowych sylwetek są źródła
ukraińskiej świadomości
narodowej. Projektantka
opiera kreacje na nowoczesnej
kreacji ukraińskiej szlachty,
naturalnie adaptując etniczne
motywy do współczesnego stylu
życia. Ożywia narodową
estetykę ukraińskiej mody za
pomocą technik dopasowania,
cięć oraz haftu ręcznego.
Projektuje stroje dla
najmłodszych, dla dorosłych w
stylu etno, a także dla
wysokiej dyplomacji.



STYLEBANANA - debiutująca marka
odzieżowa pod nadzorem
zdeterminowanej i utalentowanej Pani
kostiumograf - Ani Bożyk,  wyróżnia
pogoń za najnowszymi trendami mody
oraz poszukiwanie innowacyjnych
rozwiązań konstrukcyjnych. Delikatne
szaleństwo, subtelna kontrowersja i
nuta POP&ARTu to przepis na kolekcje
FUN WITH THE COLOR, która
współtworzyła razem z Pauliną
Brzezińską.
LUB
Artystyczne formy modowe kostiumów
kąpielowych zachowane w nurcie
pop&art oraz nowoczesnym duchu
symbolicznej mozaiki stylu.
Zdeklarowana kostiumograf i
projektantka Mody Anna w autorskiej
marce nawiązuje do motywu ulubionych
bananów i ciepłego lata, łącząc
techniki artystyczne z nowoczesnym
designem krojów. Unikatowe
konstrukcje przywodzą na myśl
geometrię i współpracę kolorów jak z
artystycznego obrazu. 



Wiktoria Łaskawiec - Absolwentka.
łódzkiego ASP. Projektantka aktualnie
mieszkająca w Berlinie. Studiuje modę na
Weißensee Kunsthochschule, gdzie
zamierza skończyć studia magisterskie. 

Kolory ubrań Łaskawiec to echa bajeczno-
nowoczesnej twórczości Davida Hockneya,
najsłynniejszego brytyjskiego malarza
uwieczniającego Kalifornię. To właśnie
on sprawił, że błękitny kalifornijski
basen stał się ikoniczny, zawędrował do
wielkich muzeów. Obrazy Hockneya są dla
projektantki idealną wizualizacją
California dream. Wiktoria zestawiła
jego sztukę z dziełami urodzonego w
Warszawie Henryka Stażewskiego,
wybitnego europejskiego abstrakcjonisty
korzystającego z bogatej palety
kolorystycznej i rozmaitych form
geometrycznych.
Nałożyła na ubrania elementy
przypominające obrazy Stażewskiego.
Formy artystyczne walczą lub tworzą
symbiozę z rozwiązaniami zapewniającymi
użytkowość ubrań. Kolekcja „Polish
(California) Dream” jest śliczna, ma
sprawiać przyjemność. Stanowi spełnienie
kalifornijskiego snu, tak jak obrazy
Hockneya.



 a
Ośko

Iga Ośko - Od 3 roku życia Teatr
Muzyczny był dla niej drugim domem,
ubierała artystki i chórzystki razem ze
swoją Mamą Moniką, która pracowała w
teatrze jako Garderobiana.
Dziś śpiewa, tańczy i aktorsko daje
radę. Różowe okulary przyniosły jej
szczęście. W artystycznej roli była
Calineczką, Kopciuszkiem, a dziś w
dedykowanej roli za fortepianem
usłyszymy ją m.in w utworze "Born this
way" oraz w teatralnej interpretacji
piosenki Sanah & Vito Bambino pt. "Ale
Jazz" 

I



Joanna Kozak – polska
piosenkarka, kompozytorka,
autorka tekstów, projektantka
mody. Wokalistka zespołu
Farba. Studiowała na łódzkiej
ASP w Kolegium Mody. Wiosną
2000 wygrała telewizyjną
Szansę na sukces z Izabelą
Trojanowską. Była jedną z
jurorek talent-show telewizji
Polsat Śpiewajmy razem All
Together Now.



Anna Heron - bluesowo
rockowa wokalistka z
jazzowym zacięciem, silnie
związana z trójmiejskim
środowiskiem muzycznym. W
jej artystycznych żyłach
płyną nuty bluesa i rocka,
a śpiewanie jest dla niej
jak oddech. Podczas
wydarzenia usłyszymy ją w
takich utworach jak
Georgia, oraz Love of my
life.



Robert Zelewski - rockandrollowa dusza
związana z Trójmiastem nie pozostawia
żadnych wątpliwości - piosenkarz,
bankowiec zwariowany artystycznie. Był
uczestnikiem telewizyjnego show dla
wokalistów The Voice of Poland TVP, gdzie
szlifował głos pod mentorskim okiem Marka
Piekarczyka. Wokalista śpiewał także w
zespole Mr Jones razem z polskim Top
gitarzystą i współzałożycielem zespołu
Farba - Arturem Przygodą.



Kobrian - autor motywów muzycznych do pokazów mody. Inspirują go
dźwięki silników samochodowych. To one stały się motywem przewodnim
kompozycji muzycznej stworzonej ma potrzeby promocji jednego z
Partnerów wydarzenia Art&Fashion Eco. Pasjonują go motoryzacyjne
klasyki i dobre maniery o których chętnie opowiada podczas warsztatów
wizerunkowych i emisji głosu. Sukcesy w sporcie i tańcu przekładka na
aktorski wyraz sceniczny oraz na kreatywne zajęcia dla dzieci i
dorosłych. Jego pasją jest psychologia wizerunku w różnych aspektach.
Poprzez warsztaty dzieli się ekspercką wiedzą z dziedziny IT,
technologii podpisu 3D oraz informatycznych rozwiązań dedykowanych dla
biznesu. Współpracuje m.in. z inżynieryjno - przemysłowo -
konserwatywnym liderem w Europie - firmą RUBIX z siedzibą w Londynie,
specjalizującą się w dziedzinach inżynierii przemysłowej, ochrony
indywidualnej i przesyłu energii. Firma ma 650 oddziałów w 23 krajach i
generuje obroty w wysokości 2,2 miliarda euro.

 Wokalista o pseudonimie artystycznym KOBRIAN urodził się w Wyrzysku, a
w sercu jest Pilaninem. Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Debiutował
w rodzinnym mieście, zainspirowany muzyką Briana Adamsa, Verby i John’a
Bon Jovi. W nich szukał drogowskazów do rozwoju swoich możliwości
wokalnych. Dziś mierzy się z utworami z repertuaru Briana Adamsa, Luka
Evansa, Freddiego Mercurego i Mieczysława Fogga. Przede wszystkim
jednak pisze własne piosenki, których przekaz uważa za najważniejszy.
Koncertował w Klubie Polonia w Coventry, West Bromwich, Telford i
Stacji Lokomotywa Northampton. Współpracował z zespołem The Souls of
Joy a także z Arturem Przygodą współtwórcą zespołu „Farba” znanego
między innymi z utworów tkj: Chcę tu zostać, Jeśli tylko zechcesz i
Mały Książę. Obecnie pracuje nad teledyskiem do nowego singla, z
którego premierowy utwór zaprezentuje na muzycznej scenie wydarzenia
Art & Fashion Eco w Sopocie.
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Madame Chromatique




