
Joanna Hawrot – zdobywczyni tytułu Projektant Roku #BEGINDESIRE konkursu Hush Selected
2014,  CEO  marki  HAWROT.  Od  2008  roku  tworzy  tematyczne  cykle  kolekcji  w  estetyce
swobodnie poruszającej się między haute couture a prêt-à-porter. Projektantka realizuje filozofię
FROM FASHION TO ART, prezentując kolekcje w formie multimedialnych instalacji. Jej projekty
zdobyły międzynarodowe uznanie  w trakcie  najważniejszych branżowych wydarzeń w Nowym
Jorku,  Berlinie,  Paryżu,  Düsseldorfie  i  Tokio.  Joanna Hawrot  czerpie  z  orientalnych  inspiracji,
przenosząc azjatycką tradycję i  kulturę na grunt  nowoczesnej  Europy.  Flagowym modelem jest
kimono,  interpretowane  w  kontekście  ilustracji,  malarstwa  i  nowych  technologii.  Modowo-
artystyczne inicjatywy Joanny Hawrot realizowane są we współpracy z najważniejszymi ośrodkami
sztuki i kultury w Polsce i za granicą. 

Kolekcje i twórczość modowa

Projekty Joanny Hawrot są formą artystycznej ekspresji, poruszającej się miedzy funkcjonalnością
ubrania  a  unikatowością  dzieła  sztuki.  W  swojej  twórczości  projektantka  pozostaje  wierna
japońskiej estetyce polaryzacji – polegającej na wyrażeniu maksymalnej ilości treści w minimalnej
formie.  Poza  regularnymi  liniami,  domeną  Joanny  Hawrot  są  unikatowe,  kolekcjonerskie
egzemplarze, powstające we współpracy ze współczesnymi artystami.

#Kimonolovers to powstała wokół marki społeczność miłośników kimona – artystek, performerek,
kobiet biznesu, łączących różne środowiska.

Filozofia From Fashion to Art i działalność artystyczna
 
Filozofia From Fashion to Art to autorski koncept, który prezentuje modę w kontekście różnych
dziedzin  sztuki  nowoczesnej.  Joanna  Hawrot  sięga  najczęściej  do  eksperymentalnych  form,
łączących  multimedia,  muzykę  oraz  performance.  Powstałe  projekty  są  wielokrotnie  efektem
kolaboracji z muzykami, ilustratorami, fotografami czy twórcami łączącymi sztukę nowoczesną i
tradycyjne formy artystyczne. 

Joanna Hawrot ma na koncie kilkadziesiąt zrealizowanych projektów i artystycznych współpracy.
Modowo-artystyczne inicjatywy Joanny Hawrot powstają we współpracy ze znaczącymi ośrodkami
sztuki  i  kultury  w  Polsce  i  za  granicą  –  galeriami  i  muzeami,  Instytutami  Polskimi  oraz
Ambasadami. 

  Projekt  #KIMONO_GIRLS,  marzec  2019,  kierowany  do  kobiet,  które  traktują  modę  jako
manifest indywidualności, wolności i wyobraźni. Jest również platformą do dyskusji o kobiecości,
wolności i źródłach życiowej i twórczej witalizacji.

  Kolekcja #PSYCHO_PUSSY, maj 2019, Warszawa, Centrum Praskie Koneser, Jazz Art Fashion
Festival.  Kolekcja  stworzona  w  kooperacji  z  Maurycym Gomulickim,  jest  wyrazem fascynacji
sztuką op-artu, kobiecością i Kulturą Rozkoszy.  

  LET YOUR BODY BE FREE,  wrzesień  2019,  Warszawa,  Warsaw Gallery Weekend 2019,
wystawa fotograficzna z udziałem Kasi Bielskiej, Maurycego Gomulickiego i Joanny Hawrot 

  Japan Art Trip, Tatsuno Art Projekt, wrzesień 2019, Japonia, wydarzenie łączy różne dziedziny
sztuki współczesnej: wykłady, pokazy, prezentacje, koncerty i inne wydarzenia towarzyszące.  

  THE  WALL OF MEXICO,  maj  2018,  Meksyk,  stworzenie  kostiumów  do  hollywoodzkiej
produkcji filmowej  w reżyserii Magdaleny Zyzak i Zacharego Cotlera



    #SHUNGA_FLUTE, maj 2018, Warszawa, Noc Muzeów, występ flecistki Justyny Adamczyk,
która wykonała japońską piosenkę „VOICE” Tōru Takemitsu w reżyserii Joanny Hawrot 

  Projekt #SHUNGA_GIRLS, czerwiec 2018, kampania wspierającą kobiety, które na co dzień
borykają się z brakiem możliwości swobodnego wyrażania swojej kobiecości, projekt z udziałem
Marii Sadowskiej, Jagi Hupało, Marty Niedzwieckiej i Julii Izmałkowej  

  Kolekcja Hawrot x Waliszewska, październik 2018, kolekcja unikatowych kimon stworzona w
kooperacji z artystką Aleksandrą Waliszewską.  Kolekcja jest owocem półtorarocznej współpracy
interpretowania prac malarskich na tkaninie w formie kimona. 

  Performance  #SHUNGA_SHIBARI,  wrzesień  2017,  Warszawa,  Teatr  Studio.  Interaktywna
akcja  performatywna  japońskiej  sztuki  shibari  z  udziałem Zofii  Krawiec,  GanRaptora,  Patrycji
Toczyńskiej oraz Zbigniewa Chojnackiego, zrealizowana w ramach Fashhart by Leto oraz Warsaw
Gallery Weekend 2017. 

  Performatywna  instalacja  w  tkaninie  z  żywych  postaci,  wrzesień  2016,  Festiwal  Eye  on
Poland, Chyoda Gallery, Tokio, Japonia. Połączenie autorskiej tkaniny z muzycznym performancem
duetu AWAYA i filmowym obrazem #KASSILYGAME 

  Multimedialna instalacja #KASSILYWANDYNSKY,  wrzesień 2016 BIWAKO BIENNALE,
Japonia.  Zaprezentowany  projekt  był  efektem  kooperacji  z  Kassily  Wandinsky.  Dotyczył  on
powołana do życia nowego języka wizualnego alfabetu koloru i haseł. 

  Multimedialny pokaz mody z koncertem symfonicznym,  wrzesień 2015, Kraków, Muzeum
Sztuki  i  Techniki  Japońskiej  Manggha.  Interdyscyplinarny  projekt  w  reżyserii  Joanny  Hawrot
zorganizowanym w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Łączył multimedialny pokaz
kimon z koncertem symfonicznym Lutosławski Orchestra Moderna pod batutą Błażeja Wincentego
Kozłowskiego. 

  Atak!, wrzesnień 2015, Kraków, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Projekt Atak!
połączył trzy kluczowe elementy: modę, fotografię i multimedia. Wystawa była efektem kolaboracji
Joanny  Hawrot  z  fotografką  Katarzyną  Widmańską.  Wspólnie  stworzyły  futurystyczny  świat
ANIME  –  niepokojący,  ultranowoczesny  i  wielowymiarowy.  Wystawa  interdyscyplinarnie
wykorzystała różne środki artystycznego wyrazu, łącząc modę i sztuki wizualne 

  Fashion X Illustration,  czerwiec 2015, Kraków, Atelier  Joanny Hawrot.  Joanna Hawrot oraz
Sonia Hensler, ilustratorka współpracująca z największymi międzynarodowymi markami, stworzyły
pomost między modą a ilustracją. Ekspresyjne rysunki żurnalowe zostały przeniesione na tkaninę, z
której powstały unikatowe kimona. Twórczość ilustratorki i projektantki przenika się wzajemnie,
inspirując  je  do  dalszych  eksperymentów  z  tkaniną,  formą  i  nadrukiem.  Wystawa  połączyła
ilustracje  Sonii  Hensler,  powstałe  w  trakcie  ostatnich  lat  pracy  artystki,  z  formą  japońskiego
kimona, nieustannie fascynującą Joannę Hawrot. Ilustracja stała się pryzmatem, pozwalającym na
przełamanie dostojeństwa tradycyjnego ubioru kimona. 

  The Art of Making Art, styczeń 2015, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych. Wystawa
obrazów  Roberta  Latosia,  której  częścią  były  unikatowe  kimona  projektu  Joanny  Hawrot,
zainspirowane malarstwem artysty.  Wystawa była częścią mobilnego projektu.  skierowanego do
kolekcjonerów sztuki  i  łączącego trzy światowe stolice – Singapur,  Warszawę i  Nowy Jork.  U
podstaw  współpracy  Joanny Hawrot  i  Roberta  Latosia  leżała  konfrontacja  dwóch  biegunów  –
tradycji z nowoczesną technologią i sztuki z formą użytkową. Czerpiąc z kultury Azji Wschodniej,
gdzie  z  jedwabiu  produkowano  kimona  a  jednocześnie  artyści  traktowali  materiał  jako płótno,



projektantka i malarz przenieśli swoje projekty w nowy wymiar twórczości. 

  Multimedialny  performance  Revision,  październik  2014,  Kraków,  Cricoteka  Ośrodek
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. Pokaz mody w formie innowacyjnego spektaklu – projekty
osadzono  w  kontekście  mocnych,  audiowizualnych  aranżacji,  łączących  w  sobie  elementy
videoartu,  muzyki na żywo, mappingu i  operowego śpiewu. Joanna Hawrot zestawiła statyczne
formy z  dynamicznymi  akcentami,  stawiając  na  detale,  które  wprowadziły  w  projekt  element
nieprzewidywalności.  Przemiana,  transformacja,  progres  ‒  to  kluczowe  hasła,  towarzyszące
widowisku.  Projektantka  zaprosiła  do  współpracy  krakowskich  artystów  –  duet  Redrum który
odpowiadał  za  wizualną  stronę  projektu,  sopranistkę  Joannę  Dobrzyńską  oraz  kompozytora  i
dyrygenta, Błażeja Wincentego Kozłowskiego. 

  Akcja  performatywna  From  Fashion  to  Art,  czerwiec  2013,  Kraków,  Festiwal  Miesiąc
Fotografii.  Multimedialna  instalacja  From Fashion  to  Art,  czyli  libretto  na  ciało,  zrealizowana
została w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie (Kraków Photo Fringe). Projekt łączył nowe
media z eksperymentalnym tańcem współczesnym. Wykonywaną przez parę tancerzy - Dominikę
Kowal  i  Filipa  Kowala  –  improwizację  uzupełniła  świetlno-dźwiękowa  instalacja  oraz
retrospektywna narracja filmowa w reżyserii Krzysztofa Hawrota. 

  Pozytywka –  instalacja  z  żywych  postaci,  maj  2011,  Kraków,  Galeria  Krakowska.  Projekt
„Pozytywka" zakładał wprowadzenie piętnastu tancerek żywych rzeźb w komercyjną przestrzeń
Galerii  Krakowskiej.  Zaanimowane postaci  miały za  zadanie skonfrontować materię  z  duchem,
zmieniając  tym samym galerię  handlową w galerię  sztuki,  przy zastosowaniu  środków wyrazu
jakim jest ruch oraz kostiumy. 

  Akcja performatywna Forma,  maj  2010,  Kraków,  Atelier  Joanny Hawrot.  Sztuka  malarska
zaprezentowana w kontekście aktorskiego performance we współpracy z malarką Jolantą Gmur.

  Słowa mówią, marzec 2010, Kraków, Atelier Joanny Hawrot Połączenie poezji czytanej na żywo
z artystycznym performance we współpracy z aktorem i poetą, Jakubem Węgrzynem. 

  ŚWIAT TO TY, kwiecień 2009, Kraków, Atelier Joanny Hawrot. Połączenie słowa mówionego z
ciałem i obrazem. Celem akcji było przekazanie treści SŁOWO to TY. 

  Ash Projekt,  kwiecień 2008, Lublin, Galeria Bogusława Słomki. Instalacja z żywych postaci,
połączona z wystawą fotografii. Połączenie tańca improwizowanego, kostiumu oraz alternatywnego
pokazu mody.

Festiwale, ważne wydarzenia, konkursy 

Performance #SHUNGA_SHIBARI, Fashhart by Leto i Warsaw Gallery Weekend, wrzesień 2017,
 Teatr   Studio  Multimedialna  instalacja  #KASSILYWANDINSKY,  wrzesień  2016  BIWAKO

BIENALLE,
 Japonia Performatywna instalacja w tkaninie z żywych postaci, wrzesień 2016, Chyoda Gallery,

Tokio
 Japonia. Hush Warsaw, największe targi niezależnej polskiej mody, Warszawa, 2014 i 2015
 Targi mody, The Gallery, Düsseldorf 2015 i 2013
 Konkurs Projektant Roku #BEGINDESIRE 2014, organizowany przez Hush Warsaw
 1 nagroda konkursu, zdobycie tytułu Projektant Roku #BEGINDESIRE
 Autorski showroom, Opener Music Festiwal, Gdynia 2014
 Pokaz mody w trakcie Warsaw Fashion Weekend, Warszawa, 201



 Międzynarodowe Targi oraz pokaz mody, Berlin Fashion Week, Berlin 2014
 Ambasada Polska, Polish Economy Summit, Bruksela 2013
 Pokaz mody w trakcie Brooklyn Fashion Weekend, Nowy Jork 201
 Air– autorski pokaz mody, Grand Hotel, Kraków 2013
 Pokaz mody w trakcie Festiwalu Sztuki Bazzart, Koszyce 2013 2011
 Kult Exhibition, Joseph Gallery, Paryż 2012
 Autorski showroom, Heineken Music Festival, Gdańsk 2012
 Pokaz w trakcie Fashion Week Poland, Łódź 2012
 Autorski showroom w trakcie Berlin Fashion Week, Showroom The Edge, Berlin 2010
 Off Fashion Kielce laureatka konkursu, Kielce 2008


