JAM KOLEKTYW to agencja projektowa i kreatywna.
Specjalizujemy się w kompleksowych realizacjach z zakresu home & living.
Zajmujemy się:
TWORZENIEM KONCEPCJI KREATYWNYCH
ARCHITEKTURĄ I PROJEKTOWANIEM WNĘTRZ
FOTOGRAFIĄ
STYLIZACJĄ I SCENOGRAFIĄ
WZORNICTWEM
JAM KOLEKTYW założyła w 2014 roku Jola Skóra. W 2016 roku do zespołu dołączyła Anna
Olga Chmielewska, która stała się współwłaścicielką agencji.
UWAŻAMY, że codzienność jest ważna, dlatego w agencji JAM KOLEKTYW dbamy o to, żeby
proponowane przez nas rozwiązania budowały lepsze „tu i teraz”.
STAWIAMY NA ponadczasowość i wysoką jakość proponowanych rozwiązań. Nie uważamy, że
„uniwersalny” to określenie negatywne, wolimy jednak przygotowywać koncepcje dopasowane do
indywidualnych potrzeb.
PROPONUJEMY rozwiązania estetyczne, funkcjonalne, odpowiadające potrzebom naszych
klientów.
GWARANTUJEMY wsparcie, zaangażowanie i skuteczność w realizowaniu powierzonych nam
projektów.
JOLA SKÓRA / DYREKTOR KREATYWNA, FOTOGRAFKA
Pomysłodawczyni JAM KOLEKTYW.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Wydział Komunikacji Multimedialnej) oraz
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
(Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej). Od dziewięciu lat związana zawodowo z branżą
kreatywną.
Tłumaczy myśli na obrazy. Pomaga w komunikacji wzrokowej. Przekłada rzeczywistość danej
marki na język wizualny.
Specjalizuje się w fotografowaniu wnętrz, w aranżacyjnych sesjach przedmiotów, a także w
tworzeniu koncepcji kreatywnych. W swoim dorobku ma liczne publikacje w czasopismach o
tematyce wnętrzarskiej i lifestylowej.
Przy projektowaniu wnętrz uczestniczy w opracowywaniu koncepcji wnętrza, odpowiada za dobór
wyposażenia i elementów dekoracyjnych. Uwielbia klimat mieszkań w starych kamienicach, ale też
na bierząco śledzi nowe rozwiązania i technologie. Styl wnętrz, które lubi najbardziej najchętniej
określa jako ukryty luksus. Marzy o własnym siedlisku poza miastem.
ANNA OLGA CHMIELEWSKA / ARCHITEKT WNĘTRZ, STYLISTKA, SCENOGRAF
Absolwentka architektury wnętrz na Akademiach Sztuk Pięknych w Warszawie i w Poznaniu. Przez
sześć lat współprowadziła pracownię podstaw projektowania i projektowania graficznego na
macierzystej uczelni w Warszawie.
Projektowaniem wnętrz zajmuje się od 1991 roku. Jej ulubione tematy to eklektyczne mieszkania w
starych kamienicach, przytulne siedliska poza miastem i butikowe przestrzenie użytkowe.
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Specjalizuje się w projektowaniu scenografii do sesji i filmów reklamowych, w stylizowaniu i
aranżowaniu wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowych. Jej przygoda ze stylizacją zaczęła się ponad
dziesięć lat temu od filmowych poradników wydawnictwa Murator o urządzaniu i dekorowaniu
wnętrz.
Autorka tekstów o architekturze i projektowaniu zamieszczanych w prasie branżowej. Jako
redaktorka i stylistka współpracuje z najlepszymi polskimi magazynami z tej dziedziny.
Uwielbia żeglować, a wakacje spędza z rodziną wymieniając się na domy w różnych częściach
Europy. To między innymi z podpatrywania w jakich przestrzeniach żyją ich mieszkańcy, jak
dekorują wnętrza i ogrody czerpie swoje inspiracje.
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