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O FIRMIE 

Studio projektowe AnoMalia założyliśmy w 2006 roku. Bezpośrednim 
impulsem dla powstania studia było nasze przekonanie o potrzebie 
tworzenia profesjonalnego, współczesnego dizajnu; użytkowego 
i artystycznego projektowania o wysokiej kulturze graficznej.
Doświadczenie zdobywaliśmy współpracując z instytucjami kultury, 
galeriami sztuki współczesnej, artystami wizualnymi oraz wrocławską 
sceną muzyczną. Projektujemy również kompleksowe identyfikacje 
wizualne dla komercyjnych firm. Od 2007 roku odpowiadamy za 
identyfikację wizualną Przeglądu Sztuki SURVIVAL, oprawę graficzną 
galerii Mieszkanie Gepperta (Wrocław) oraz projektów Fundacji Art 
Transparent. Wśród zrealizowanych zleceń znajdują się m.in.: trzy edycje 
Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy, oprawa graficzna dla 
wystaw w BWA Awangarda, BWA Design, BWA Galeria Szkła i Ceramiki, 
grafika dla muzycznych projektów Igora Pudło (Skalpel), zlecona przez 
kultową angielską wytwórnię Ninja Tune, strony internetowe dla biura 
architektonicznego ArC2.

Nasze plany na przyszłość koncentrują się na poszukiwaniu możliwości 
rozwoju poprzez realizację nowych przedsięwzięć. Sukcesywnie budujemy 
markę i uznanie na rynku.

Identyfikacja wizualna 6. edycji Survivalu, znalazła się w wydanym 
przez wydawnictwo „Karakter” albumie „PGR. Projektowanie graficzne 
w Polsce”, redagowanym przez Jacka Mrowczyka oraz Michała Wardę 
(2+3D). W albumie znalazła się wśród innych, najciekawszych zdaniem 
autorów, przykładów polskiego projektowania graficznego ostatniej 
dekady.
Plakat do szóstej edycji SURVIVALU został zakwalifikowany do konkursu 
i wystawy 22. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. 
Odbywająca się co dwa lata impreza jest jednym z najważniejszych tego 
typu wydarzeń na Świecie. Zostaliśmy zaproszeni do zaprojektowania 

okładki miesięcznika „Architektura” (wydawnictwo Murator). Do tej pory
okładki pisma zaprojektowało wielu znakomitych polskich grafików: 
Jakub Stępień, Kuba Sowiński, Grupa Twożywo, Małgorzata Gurowska, 
Grzegorz Laszuk. Katalog „Survival 7” został zaprezentowany w rosyjskim 
magazynie [kak), w numerze 3(55) / 2010 poświęconym europejskiemu 
dizajnowi.
W tym roku AnoMalia została członkiem Stowarzyszenia Twórców Grafiki 
Użytkowej. Stowarzyszenie (założone w 2004 roku) skupia najlepszych 
projektantów graficznych i autorytety, integruje branżę oraz broni 
prestiżu projektanta.

Dyrektorem artystycznym i głównym projektantem studia AnoMalia 
jest Łukasz Paluch (ur. 1979 r.), absolwent Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu, doktor sztuk pięknych, obecnie asystent na Wydziale Grafiki 
w Katedrze Projektowania Graficznego w pracowni prof. Eugeniusza 
Smolińskiego.

Zapraszamy do obejrzenia pełnego portfolio firmy na stronie  
www.anomalia.pl



OFERTA 

LOGO / PLAKAT / KSIĄŻKA / DRUKI /  
WWW / ...

– Kompleksowa identyfikacja wizualna
dla firm i instytucji

– Oprawa graficzna wydarzeń kultralnych:
festiwali muzycznych, koncertów, przeglądów 
sztuki i wystaw artystów wizualnych, spektakli 
teatralnych, etc

– Okładki akbumów muzycznych, projekty 
książek i czasopism, ulotki, foldery, biuletyny, 
kalendarze, broszury reklamowe, katalogi, etc.  
– Plakaty, reklama wielkoformatowa w 
postaci /banery, bilbordy, standy/, typografia 
w przestrzeni publicznej 

– Strony www: proste i złożone, stopniem 
zaawansowania grafiki i oprogramowania 
dopasowane do indywidualnych potrzeb 
klienta

– Prezentacje multimedialne, elementy 
reklamy internetowej: banery reklamowe, 
okienka pop’up

AnoMalia art studio
ul. Stanisława Matyi 1
61-586 Poznań

obsługa klienta:

Paweł Majewski
tel: 691 761 301
e-mail: pawel@anomalia.pl 

obsługa klienta  / produkcja:

Radosław Włodarski
tel.: 601 417 418
radek@anomalia.pl

dizajn / kreacja:

Łukasz Paluch
tel.: 601 679 879
e-mail: lukasz@anomalia.pl

– Poligrafia: materiały graficzne do publikacji 
tradycyjnej drukujemy we współpracujących 
z nami drukarniach

– Gadżety reklamowe: realizujemy projekty 
na gadżety reklamowe z nadrukiem. 
Współpracujemy z producentami oraz 
dystrybutorami materiałów reklamowych.

KONTAKT



SURVIVAL 9. Przegląd Sztuki / 2011 /



SURVIVAL 9. Przegląd Sztuki / 2011 /



IGOR BOXX: Breslau / 2010 /



Łukasz Paluch „BE[A]ST” / ekspozycja w galerii BWA Design / 2011 /



SURVIVAL 8. Przegląd Sztuki /2010/



Nowy Gotyk / instalacja w ramach wystawy Hallo Wrocław 2016! w Goerlitz / 2010 /



Hallo Wrocław 2016! Łączyć. Dzielić / 2010 /



Sztuka po przejsciach / 2009 / IV Międzynarodowy Konkurs Rysunku 
we Wrocławiu / 2009 /

Karina Marusińska / 2010 /

Zbliżanie... / 2010 / Akwadrat / 2010 / Dysk Gepperta / 2011 /



Fresh Wall / 2011 / Evorevo / 2009 /

Polska Energetyka Odnawialna S.A. / 2009 / Stowarzyszenie Generacje / 2007/



Evotherm / wentylacja klimatyzacja / 2010 /



Architektura / nr 5/2010 + 2+3D / projekt konkursowy / 2011 /



Łukasz Paluch “BE[A]ST” / ekspozycja w galerii BWA Design / 2011 /



Karina Marusińska „BEETWEEN” / 2011 /



Karina Marusińska „POMIĘDZY / BEETWEEN” / 2010 /



SURVIVAL 7. Przegląd Sztuki / 2009 /



SURVIVAL 7. Przegląd Sztuki / 2009 /



Pochwała Upływającego Czasu / 2009 / + Michał Bieniek „Wracamy z polowania” / 2010 / + art@via-regia.pl / 2011 / + Tomek Ryndak „Od zmierzchu do świtu” / 2009 / + SENS/CES / 2010 / + Łukasz Paluch „BE[A]ST” / 2010 /



SURVIVAL 6. Przegląd Sztuki / 2008 /



SURVIVAL 6. Przegląd Sztuki / 2008 /



SURVIVAL 6. Przegląd Sztuki / 2008 /



Pomiedzy Wyspami / 2008 /



Ryszard Jędroś „Obiekty monitorowane” / 2008 /



SURVIVAL 5. Przegląd Młodej Sztuki w ekstremalnych 
warunkach / 2007 /


