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WYBRANI KLIENCI

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie jako fotograf architektury. W

Biura architektoniczne:

tym czasie realizowałem profesjonalne sesje zdjęciowe różnorodnych

AMC – Andrzej M. Chołdzyński

przestrzeni publicznych, zespołów zabudowy, obiektów architektury oraz
wnętrz komercyjnych i prywatnych.
Współpracuję z uznanymi pracowniami architektonicznymi,
deweloperami oraz firmami z branży budowlanej, produkcyjnej i
reklamowej. W swoim portfolio posiadam fotografie zrealizowane na
terenie Polski, Europy, a także Rosji. Moje zdjęcia ukazały się na łamach
polskich i zagranicznych magazynów poświęconych architekturze i
designowi, m.in. Architektura Murator, Architektura & Biznes, db deutsche
bauzeitung, The New York Times.

Blank Architects (Rosja)
CallisonRTKL (USA/UK)
HRA Architekci
Konior Studio
Nizio Design International
Monoplan (Szwajcaria)
PLH Arkitekter (Dania)
Płaskowicki & Partnerzy Architekci
RKW Architektur+ (Niemcy)
Rysy Architekci Rafał Sieraczyński

Dzięki świadectwu kwalifikacji operatora drona UAVO, w swojej ofercie
posiadam również wykonywanie zdjęć lotniczych. Wieloletnie

Deweloperzy / Generalni wykonawcy:

doświadczenie i umiejętności pilotażu drona pozwalają mi na

Alstal Grupa Budowlana

zaproponowanie klientom przedstawienia obiektów z zupełnie nowej
perspektywy.
Z wykształcenia jestem architektem. Po kilkuletniej praktyce w
pracowniach projektowych, postanowiłem oddać się w całości
fotografii. Ukończyłem studia na kierunku Architektury i Urbanistyki ZUT w
Szczecinie.
Obecnie mieszkam w Warszawie. Pracuję na terenie całego kraju.

Cordia / Polnord SĄ
Erbud
Hochtief Polska
SKANSKA
UBM Development (Austria)
Vastint Poland
Instytucje / Firmy doradcze:
Cushman & Wakefield Polska
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Branża produkcyjna:
Aluprof
Feldhaus Klinker Vertriebs
Ruukki Polska
Schüco
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Vastint Poland
Vastint Poland jest firmą deweloperską powołaną do życia w 1992 roku. W
swoim portfolio posiada zespoły zabudowy w formie parków biznesowych
oraz budynki biurowe i hotelowe na terenie całej Polski. W trakcie kilku lat
współpracy wykonałem dla Vastint Poland fotografie kompleksów
biurowych Business Garden w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, a także
dwóch budynków biurowych „Brama Portowa” zrealizowanych w centrum
Szczecina.
Każde ze zleceń było kompleksową sesją zdjęciową, która obejmowała
(oprócz fotografii architektury) również zdjęcia wnętrz oraz fotografie
nocne. Przy tak dużej skali projektów, dla wydobycia charakteru
architektury i urbanistyki, istotnym było pokazanie zespołów biurowych z
dalszej perspektywy, szczególnie za pomocą atrakcyjnych ujęć z drona.
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EY
EY (wcześniej Ernst & Young) jest międzynarodowym koncernem
świadczącym usługi doradcze i audytorskie. W Polsce główna siedziba
firmy znajduje się w Warszawie. W ramach współpracy, wykonałem dla EY
sesje fotograficzne wnętrz warszawskiego biurowca Proximo II.
Oczekiwaniem klienta było przedstawienie przestrzeni biurowych jako
żywych i dynamicznych. Po konsultacjach zdecydowaliśmy się na
zatrudnienie do sesji zdjęciowej statystów, dzięki którym udało się uzyskać
zamierzony efekt.
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Płaskowicki + Partnerzy Architekci
Warszawska pracownia architektoniczna Płaskowicki + Partnerzy
Architekci posiada w swoim dorobku kilkanaście realizacji budynków
hotelowych, mieszkalnych, biurowych, a także kompleksów sportowych na
terenie całego kraju. W ramach stałej, trwającej od 2012 roku współpracy
wykonywałem m.in. sesje fotografii architektury i fotografii wnętrz Term
Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Parku Wodnego w Koszalinie,
kompleksu Baltic Park Molo w Świnoujściu, a także zdjęcia osiedli
mieszkaniowych – jak choćby najnowszego osiedla Żoli Żoli w Warszawie.
Wraz z Piotrem Płaskowickim - właścicielem pracowni - do każdej sesji
fotograficznej podchodzimy indywidualnie. Zależy nam, aby jak najpełniej
przedstawiać specyfikę każdego z obiektów. We wszystkich przypadkach
zdecydowaliśmy się na wykonanie pełnych sesji, które obejmują fotografie
w porze dziennej, nocnej oraz fotografię wnętrz. Uzupełnieniem
zewnętrznych ujęć z poziomu terenu, są zdjęcia lotnicze, które najwierniej
ukazują kontekst zrealizowanych projektów.
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Blank Architects
Pracownia architektoniczna Blank Architects została założona w 2008 roku
w Moskwie. Posiada w swoim dorobku realizacje różnorodnych obiektów
biurowych, handlowych i mieszkaniowych na terenie Rosji i Polski. Nasza
współpraca rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy otrzymałem zlecenie na
wykonanie sesji fotograficznych ich najnowszych realizacji.
Zakres obejmował zdjęcia architektury o funkcjach handlowych i
biurowych w Moskwie, Lipecku, Kursku, a także w Petersburgu. Jednym z
największych wyzwań przy ich realizacji była koordynacja wszystkich
aspektów - synchronizacja wielu terminów do pogody oraz praca w
nieznanym dotąd kraju. Cały proces przebiegł na tyle pomyślnie, iż w
kolejnych latach wykonałem dla firmy fotografie ich kolejnych projektów w
Rosji i Polsce.
Fotografowałem m.in. dom jednorodzinny pod Głogowem (Field House), na
którego temat artykuły były szeroko publikowane w mediach
architektonicznych (m.in. archdaily). Dom ten, prezentowany na moich
zdjęciach dostała się również do finału konkursu World Architecture
Festiwal.
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AMC - Andrzej M. Chołdzyński
AMC – Andrzej M. Chołdzyński jest autorskim biurem architektonicznym
założonym w 1998 roku. Od 2014 roku wykonałem dla pracowni fotografie
architektury i fotografie wnętrz wszystkich stacji II linii metra w Warszawie,
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
w Lublinie, a także budynków biurowych – Ambassador Office Building,
Nowy Świat 2.0 oraz budynku biurowo – handlowego Cedet w Warszawie.
Sesja zdjęciowa każdej z wymienionych realizacji obejmowała wykonanie
ujęć zewnętrznych (w dzień jak również wieczorem) oraz wewnętrznych.
Uchwycenie rzeczywistej specyfiki tego typu obiektów - zlokalizowanych
pośród gęstej, śródmiejskiej tkanki urbanistycznej wymaga stosowania
specjalistycznego sprzętu.
Przy wszystkich sesjach korzystałem z odpowiednich obiektywów do
fotografowania architektury (z korekcją perspektywy) Canon TS-E.
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Volkswagen Polska
Współpraca z polskim oddziałem wiodącego producenta samochodów
na świecie - firmą Volkswagen oraz agencją I Like Photo Group rozpoczęła
się w ramach trzech sesji fotografii przemysłowej.
Zlecenie dotyczyło fotografii wnętrz hal produkcyjnych oraz ujęć
dokumentujących proces produkcji samochodów w zakładach w
Poznaniu, Swarzędzu i Antoninku.
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Feldhaus Klinker GmbH
Feldhaus Klinker GmbH jest niemieckim producentem materiałów
elewacyjnych posiadającym w swojej ofercie dziesiątki obiektów
referencyjnych na terenie całej Polski. W ramach stałej współpracy, która
nieprzerwanie trwa od 2015 roku, wykonałem dla firmy zdjęcia ok. 50
budynków mieszkalnych, hotelowych oraz biurowych.
Aby uzyskać spójny materiał zdjęciowy, fotografia obiektów była
wykonana zawsze podczas słonecznej pogody oraz obejmowała podobny
zakres. Klientowi zależało na wyeksponowaniu atrakcyjności swojego
produktu na tle współczesnej architektury. Istotnym elementem było
również wierne odwzorowanie kolorystyki, struktury i rozmiaru produktów.
Do tego celu wykorzystałem obiektywy do fotografii architektury z serii
Canon TS-E z korekcją perspektywy, a także tele-obiektywy Canon.
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Zapraszam do współpracy!

WARSZAWA
EMAIL: INFO@PKRAJEWSKI.PL
TELEFON: +48 606 463 444
PORTFOLIO: WWW.PKRAJEWSKI.PL

