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Identyﬁkację Wizualną

Strony internetowe

Czasopisma i katalogi

Skład i łamanie tekstu

Zobacz mnie także:
Another way - Łukasz Konarski
www.anotherway.pl
Linkedin
pl.linkedin.com/pub/lukasz-konarski/17/b9a/911
GoldenLine
www.goldenline.pl/lukasz-konarski3/
Facebook

Maskotki ﬁrmowe

Materiały reklamowe

Opakowania

www.facebook.com/anotherway.design
Digart
lukaszkonarski.digartfolio.pl/

Narzedzia:
Wykształcenie
2007 - 2010
Fenomenarium.pl

Wroclaw
Kurs rysunku i malarstwa

2007 - 2008
Wrocławska Wyższa Szkoła
Informatyki Stosowanej
Wroclaw
Kierunek:
Graﬁka Komputerowa

2003 – 2006
Kolegium Karkonoskie

Jelenia Góra
Kierunek:
Inżynieria Komputerowa
Ukończone z tytułem Inżyniera

1998 – 2002
Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
Lubań
Proﬁl:
Język Angielski

Doświadczenie zawodowe
04.01.2010 - do teraz
Another way - Łukasz Konarski

- studio graﬁczne
Właściciel - freelancer
Współpracowałem z takimi ﬁrmami jak:
KS Korona Sulików, Perfect - Tax, Selena,
Indygo Zahir Media, Labez, Gazprime, Welle,
Radians, Nomino, Mind Progress i VACO

25.06.2009 - 04.08.2010
FunPR - Marcin Budzyński
- agencja public relations
Współpracujący graﬁk

01.07.2008 - 15.06.2009
Action Heroes - Paweł Lipka

studio trójwymiarowej animacji komputerowej

Illustrator
InDesign
Flash
Html & Css
PHP
WordPress
Ołówek

Animator
min. serial “The Garﬁeld Show”

j. angielski

15.10.2007 - 30.06.2008
Mind Media - wydawca:
dlaStudenta.pl

Zainteresowania:

- ogólnopolski portal internetowy
Graﬁk komputerowy / Web Designer

01.02.2007 – 30.09.2007
FM GROUP World / Perfand

– współpracujące ﬁrmy perfumeryjne,
Graﬁk komputerowy,
młodszy operator DTP

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Photoshop

Można by powiedzieć, ze interesuje mnie wszystko, ponieważ kieruje
mną nieustana ciekawość świata, jego stanem obecnym (sytuacja
polityczna, wzajemny wpływ kultur), historią (starożytne cywilizacje,
ich powstanie, upadek, cechy wspólne) jak i przyszłością (rozwój
technologii, relacji między narodami). Jak i nieugiętość w zadawaniu
pytań oraz dociekaniu „jak?” i „dlaczego?”.
Kolejną pasją są opowieści. Niezależnie od formy (książki: Solaris – Lema,
Nieznośna lekkość bytu – Kundery; ﬁlmu: Kontakt, Przerwana lekcja
muzyki; animacji: Vampire Hunter D: Blood Lust, Angel Egg, muzyki: The
Gathering, Hey; graﬁki: projektowej, ilustracji) zabierające w podróż do
ciekawych światów, pozwalając spojrzeć na ten nasz z innej perspektywy. Dzięki temu, sam staram się, w swojej pracy zawodowej,
przedstawić zadany mi temat w możliwie ciekawy i obszerny sposób.
Innymi są jeszcze: fotograﬁa, śpiew, oglądanie wrocławskich kamienic
oraz bieganie.

