
Adam 
Głowacki

Grafika edytorska, UI/UX 

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia w dziedzinie grafiki ( jakiś czas 

temu byłem konserwatorem zabytków, podróżowałem i ratowałem 

zabytki w różnych zakątkach świata, dużo ludzi zastanawia się dlaczego 

zrezygnowałem, czasem też się zastanawiam).

2012 – Finalista konkursu na plakat „Wojciech Zamecznik Now”, Fundacja 

Archeologia Fotografii.

2013 – Praca dla tygodnika „WPROST”. Wykonywanie layoutów stron cza-

sopisma oraz infografik. 

Dwa plakaty do dramatu „Lód” W. Sorokina na Wystawie Zbiorowej 

w Teatrze Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

2013-2014 – Stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych dla najlep-

szych studentów.

2014 – Publikacja ilustracji w numerze 2/2014 miesięcznika „Ruch 

Muzyczny”. Publikacja fotoreportażu w numerze 10/2015.

2015 – Dwa plakaty z serii „Rower w Warszawie” na Międzynarodowym 

Biennale Plakatu Studenckiego w Poznaniu.

2016 – Wyróżnienie na przeglądzie See&Say w kategoriach  

reklama i graphic design.

2017 – Drugie miejsce w konkursie na redesign czasopisma „EKRANy” 

wydawanego w Krakowie.

(2015-2017) – Art Director w dziale Digital agencji reklamowej 

Leo Burnett. Główny klient Samsung Polska.

(2014-2020) – Współpraca z wydawnictwem Instytut Książki jako gra-

fik w czasopiśmie „Ruch Muzyczny”.  Nagroda Specjalna za cykl okładek 

„Grand Front 2015”. Druga nagroda za okładkę w konkursie „Grand Front 

2016”.

(2017-2019) – Art Director w agencji reklamo-mediowej The&Partnership 

odpowiadający za obsługę marki Toyota na czterech rynkach. 

(2019-2020) – Art Director w agencji Huta19 odpowiadający za obsługę 

marki Jeronimo Martins, Kompania Piwowarska, i wymyślający idee na 

potrzeby przetargów.

Reklama (LeoBurnett, The&Partnership, Huta19)

Art Director, Graphic Designer, Photoshop, Adobe XD, InDesign, After Effects, 

Illustrator, Wordpress, Elementor Pro, Cinema 4D (podstawy), Motion Design, UI/UX, 

Layout Design, Editorial Design, Montaż Wideo, Animacja Typografii, Storyboardy,

Typografia

Plakat

Identyfikacje

Rozdzielczość portfolio 4K/Retina. PDF jest interaktywny/klikalny. Proszę otwierać w Adobe Reader lub Acrobat.

studio@adamglowacki.com – 606231649

Jeśli jakimś cudem po 40 slajdach będziecie 

chcieli więcej, to takie buttony przekierują 

na moją stronę, gdzie będzie więcej.  

Czasem kierują też do YouTube.



The&Partnership
2017-2019 – Art Director w The&Partnership

W polskim oddziale T&P byłem od początku powstania agencji. Współtworzyłem 

z Kubą Zieleckim paneuropejską kampanię „You Make It Corolla”. 



REKLAMA | ART DIRECTION
Wraz z Kubą Zieleckim i Maxem Olechem brałem udział w pracach nad ideą kreatywną kampanii „You Make It Corolla”. Zajmowałem 

się postprodukcją materiałów fotograficznych, tworzyłem Key Visuale, przygotywywałem paneuropejski toolkit kampanii.

https://www.youtube.com/watch?v=S0QNgA1zyyg


Pracowałem nad kampanią „Rok Potęgi Toyoty”. Przygotowywałem szkicowe montaże spotów, 

wybierałem ujęcia, pracowałem nad logotypem kampanii, robiłem moodboardy i storyboardy spotów. REKLAMA | ART DIRECTION | MONTAŻ WIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=wj41EjCo0lo


Montaż wideo (wraz z muzyką) z kilkunastu godzin materiałów archiwalnych rajdowych modeli Toyoty. 

Film w styczniu 2019 roku wygrał miesięczne zestawienie YouTube Ads Leaderboard, dla filmów bez budżetu reklamowego. 1 242 222 wyświetleń. MONTAŻ WIDEO | ART DIRECTION | REKLAMA 

https://www.adamglowacki.com/project/toyota


Kampania reklamowa dla fabrycznych olejów Toyoty. Zestaw materiałów promocyjnych dla salonów samochodowych oraz UI/UX Landing Page na stronę Toyota Polska.  

Jednym z ciekawszych assetów była zawieszka reklamowa, którą pracownicy Toyoty wieszali na przypadkowych zaparkowanych starszych modelach Toyoty.  ART DIRECTION | UI/UX | REKLAMA

Zawieszka na klamkę  
Oryginalne oleje Toyoty

https://www.adamglowacki.com/project/toyota-olej


Uporządkowałem komunikację wizualną w fizycznych serwisach Toyoty.  

Wszystkie elementy plakatów i materiałów drukowanych zostały osadzone na stałej siatce modułowej. REKLAMA | ART DIRECTION



Wykonałem fotografie wykorzystane w kanałach Social Media Toyoty w trakcie pierwszych jazd testowych Toyotą Camry Hybrid. FOTOGRAFIA



Huta 19
2019-obecnie – Art Director  

(klienci: Jeronimo Martins, Kompania Piwowarska)



LUTY/MARZEC

2020
STYCZEŃ 
2020

Od 2019 roku współtworzę i nadzoruję większość kampanii reklamowych realizowanych przez Hutę 19 dla marki Biedronka. Współtworzymy także 

kanał Facebookowego Biedronki. Zrobiłem reel dla agencji Huta19 na potrzeby wewnętrzne, ART DIRECTION | MONTAŻ I MOTION DESIGN REELU | SOCIAL MEDIA

https://youtu.be/pl9nk5Bhs1Y


Przygotowałem koncepcje kampanii reklamowej Digital + Plakaty dla robota kuchennego marki własnej Biedronki. 

Zrealizowano koncepcję „Twój dużorobiks”. Nadzorowałem powstawanie sesji fotograficznej produktu oraz późniejsze działania w kanałach digital. TYPOGRAFIA | ART DIRECTION | IDEA



Niezrealizowana koncepcja kampanii reklamowej dla alkoholu „Cytrusówka Rajska”. Owocowe kwiaty rozkwitały po wpadnięciu do alkoholu. 

Przygotowywałem Key Visuale, moodboardy oraz propozycje standów sklepowych. ART DIRECTION  | IDEA | KEY VISUAL



Leo Burnett
2015-2017 – Digital Art Director (Samsung)



Key Visual nawiązujący do przełomowych wydarzeń w historii ludzkości, zapisanych za pomocą odręcznej kreski. ART DIRECTION  | PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ | KEY VISUAL

https://www.adamglowacki.com/project/samsung-skip-to-brilliance


Komunikacja wizualna dla TV Samsung UHD. Wygięte ekrany telewizorów są jak uchylone drzwi, prowadzące do nieodkrytych światów. ART DIRECTION  | KEY VISUAL

https://www.adamglowacki.com/project/samsung-tv


Projekt limitowanego opakowania dla promocyjnego zestawu ze smartfonem Galaxy S6 edge z okazji olimpiady oraz mistrzostw Europy w piłce nożnej ART DIRECTION  | PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ | KEY VISUAL



Key Visual na pierwsze urodziny e-sklepu Samsung ART DIRECTION  | KEY VISUAL



Grafika Edytorska
Jako projektant jestem absolutnym grid freakiem. Uwielbiam, gdy projektowanie bazuje 

na ścisłych zasadach, jest oparte na konsekwentnej narracji, siatce modułowej, posiada 

właściwy rytm. Dlatego uwielbiam projektować dłuższe formy wydawnicze.



Druga nagroda w konkursie na redesign czasopisma EKRANy 



Redesign czasopisma Ekrany – Drugie miejsce w konkursie LAYOUT DESIGN | EDITORIAL DESIGN |  TYPOGRAFIA



LAYOUT DESIGN | EDITORIAL DESIGN |  TYPOGRAFIARedesign czasopisma Ekrany – Drugie miejsce w konkursie



Redesign czasopisma Ekrany – Drugie miejsce w konkursie LAYOUT DESIGN | EDITORIAL DESIGN |  TYPOGRAFIA



Od 2014 roku współpracuję z czasopismem Ruch Muzyczny jako grafik. 

Opracowałem UI/UX strony internetowej RM, którą wciąż nadzoruję. Z printem 

rozstałem się w 2019 roku. Zajmowałem się DTPem, projektowaniem layoutów, 

ilustracjami/kolażami, fotografią. Oprócz mnie nad stroną wizualną pisma 

czuwał Marek Knap (autor makiety miesięcznika oraz fontów). Dwukrotnie 

zdobywaliśmy nagrody w konkursie Grand Front za najlepsze okładki. 



Razem z Markiem Knapem w 2020 roku zaprojektowaliśmy UI/UX strony internetowej czasopisma Ruch Muzyczny.  

Strona jest online, lecz prace deweloperskie nadzorowane przez nas nadal trwają. UI/UX | UI ANIMATIONS | WEB DESIGN 

https://youtu.be/t-gifGul6GA


Kolaż mojego autorstwa na okładce Ruchu Muzycznego KOLAŻ/ILUSTRACJA | LAYOUT DESIGN



Dla Ruchu Muzycznego kilkukrotnie wykonywałem fotoreportaże. Jednym z nich była wizyta w niezwykłym 

mieszkaniu muzykologa prof. Michała Bristigera. GRAFIKA EDYTORSKA | FOTOREPORTAŻ | LAYOUT DESIGN | DTP

https://www.adamglowacki.com/project/fotografia-ruch-muzyczny


Projektowałem nie tylko layouty, lecz także ilustracje – w postaci papierowych kolaży wspieranych obróbką cyfrową. ILUSTRACJA/KOLAŻ | LAYOUT DESIGN | DTP



W 2018 roku przygotowaliśmy wydanie specjalne Ruchu Muzycznego w formacie tabloidu. 

Oprócz składu oraz prac nad layoutami wykonałem ilustracyjne portrety autorów. ILUSTRACJA/PORTRETY | LAYOUT DESIGN | DTP



Na początku 2020 roku uczestniczyłem w przygotowaniu nowej makiety czasopisma Ruch Muzyczny. Zmiana formatu wraz ze zmianą trybu wydawania.  

Współpracowałem nad pięcioma pierwszymi numerami dwytygodnika, wdrażałem redakcję w pracę na nowej makiecie. LAYOUT DESIGN | EDITORIAL DESIGN | DTP



S/E/N to czasopismo grupy studentów na warszawskiej ASP. Niecodzienność zaproponowanej 

przeze mnie siatki modułowej polegała na zastosowaniu oprócz tradycyjnego układu 

poziomo-pionowego, dodatkowej siatki linii diagonalnych. Do czasopisma wykonałem także 

fotoreportaż z budowy drugiej linii warszawskiego metra.



Zaprojektowałem okładkę dla studenckiego czasopisma S/E/N na warszawskiej ASP. TYPOGRAFIA | EDITORIAL DESIGN | LAYOUT DESIGN



Stworzyłem layout czasopisma i wykonałem fotografie do artykułu o budowie warszawskiego metra. FOTOREPORTAŻ | EDITORIAL DESIGN | LAYOUT DESIGN



Stworzyłem layout czasopisma i wykonałem fotografie do artykułu o budowie warszawskiego metra. FOTOREPORTAŻ | EDITORIAL DESIGN | LAYOUT DESIGN



Stworzyłem layout czasopisma i wykonałem fotografie do artykułu o budowie warszawskiego metra. FOTOREPORTAŻ | EDITORIAL DESIGN | LAYOUT DESIGN



MUZEUM UKRYTE, zaprojektowałem dla wydawnictwa Hereditas. Publikacja 

finansowana z budżetu miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu 

„Popularyzacja warszawskich pracowni arystycznych”.



Projekt makiety/layoutu czasopisma TYPOGRAFIA | LAYOUT DESIGN



Projekt makiety/layoutu czasopisma TYPOGRAFIA | LAYOUT DESIGN



Identyfikacje



Wybrane zaprojektowane przeze mnie znaki i logotypy IDENTYFIKACJA WIZUALNA | LOGO | LOGOTYPY



Szklarnia – Markę założyłem z tatą. Robimy szklane naczynia na rośliny i sprzedajemy po całym świecie.  

Wykonałem branding, sklep internetowy, fotografie do których sam układałem produktowe kompozycje. BRANDING | MOTION DESIGN | FOTOGRAFIA PRODUKTOWA | SET DESIGN 

https://www.adamglowacki.com/project/szklarnia


Identyfikacja wizualna oraz UI/UX strony internetowej (Adobe XD) wraz z wdrożeniem (Elementor Pro). 

W ramach identyfikacji wykonałem także podstawowe animacje logotypu. BRANDING | UI/UX |  MOTION DESIGN | DEVELOPMENT

https://www.instagram.com/dromme_cph/?hl=en
https://www.adamglowacki.com/project/swimbiosis


JUST BREATHE – identyfikacja wizualna dla trenerki jogi. Animowany branding,  papeteria, 

komunikacja wizualna w social mediach oraz UI/UX strony internetowej. BRANDING | UI/UX | MOTION DESIGN | SOCIAL MEDIA

https://www.adamglowacki.com/project/just-breathe


DROMME – identyfikacja wizualna dla duńskiej marki odzieżowej. W ramach pracy powstał logotyp, 

elementy brandingu odzieży, oraz krótkie animacje logotypu. BRANDING | MOTION DESIGN

https://www.instagram.com/dromme_cph/?hl=en


Identyfikacja wizualna oraz fotoreportaż z wnętrz pracowni na zlecenie czasopisma Ruch Muzyczny. BRANDING | FOTOREPORTAŻ

https://www.adamglowacki.com/project/pracownia-fortepianow


Plakat



Ukończyłem Grafikę Warszawskiej ASP w pracowni komunikacji wizualnej prof. Lecha Majewskiego.  

Plakaty tworzyłem w celach konkursowych, jak i na zlecenie teatrów i instytucji kultury.

https://www.adamglowacki.com/project/posters


Sfotografowana ręcznie wycinana typografia była podstawą mojego dyplomu na Akademii Sztuk Pięknych. Siedem plakatów i identyfikacja wizualna akcji „Rower Warszawa” 

była realizowana we współpracy z pełnomocnikiem Miasta Stołecznego Warszawy d.s. komunikacji rowerowej. 

https://www.adamglowacki.com/project/cycling




Plakat w ramach konkursu „Poznanie przez taniec”. W swoich plakatach często stosuję własne fotografie, lubię rejestrować obraz za pomocą obiektywu aparatu. 

Staram sie ograniczać CGI w moich plakatach do niezbędnego minimum.

https://www.adamglowacki.com/project/dance-poster


Typografia
W kinie oceniam film po kerningu w napisach początkowych. 



Zrobiłem miesiąc z kalendarza, w którym krowy robią się coraz chudsze, a typografia (cyfry) jest zrobiona z ich łaciatego umaszczenia. Kalendarz do tekstu 

„Sposób żywienia koni i bydła w krajach, gdzie mało jest siana i innej paszy”.  Projekt wyróżniony na instagramie Stefana Sagmeistera! TYPOGRAFIA  | ILUSTRACJA



Zrobiłem jeszcze jako student wzornik fontu Baskerville połączony z treścią książki R. Williamsa „Typografia od podstaw”. TYPOGRAFIA  | GRAFIKA EDYTORSKA



Koniec. Dziękuję.

studio@adamglowacki.com – 606231649

https://www.behance.net/adamglowacki
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