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BIO
Edukatorka w Galerii Labirynt. Absolwentka Fotografii na Uni-
wersytecie Warszawskim i Sztuki Współczesnej w Instytucie 
Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego, członkini Kra-
kowskiej Studenckiej Agencji Fotograficznej. Fotografka, fotoedy-
torka, artystka intermedialna, początkująca kuratorka. Najczęściej 
posługuje się szeroko pojętym medium fotografii, wideo, kola-
żu. Działa także w obszarze dokumentu subiektywnego i eksplo-
ruje możliwości “nowych nowych mediów”. Porusza wątki spo-
łeczne i relacyjne, interesują ją religia, turyzm, estetyka kiczu.  
Finalistka Grand Press Photo 2020, nominowana za reportaż oraz 
portret w kategorii Young Poland, uczestniczka wystaw indywidual-
nych i zbiorowych w Polsce i za granicą. 



Działalność kuratorska Pierwszy Zmysł - pozawzrokowy odbiór sztuki, 2020
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA
“Pierwszy Zmysł” to projekt oparty na odbiorze sztuki bez udzia-
łu wzroku. Jego głównym elementem była wystawa, która od-
była się w dniach 18-25.10.2020 w ramach Cracow Art Week 
KRAKERS w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 
CRICOTEKA. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna.
Założeniem wystawy było doświadczenie pozawzrokowe, zaan-
gażowanie pozostałych zmysłów, głównie dotyku -
pierwszego zmysłu towarzyszącego nam w poznawaniu świata, 
który został w kulturze zdominowany przez wzrok. Projekt miał 
za zadanie umożliwiać równe uczestnictwo w kulturze osobom 
widzącym i osobom z niepełnosprawnościami wzroku, spektrum 
autyzmu, osobom starszym tracącym wzrok.



Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie, 2022
(fotografia, obiekty, zin)

Cykl jest magisterską pracą dyplomową zrealizowaną pod opieką 
profesora Pawła Żaka w Katedrze Fotografii i Genologii Dzienni-
karskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Składa się z dziesięciu 
oprawionych prac, podpisów będących wycinkami z moich ze-
szytów szkolnych, zina-przewodnika tekstowego po wystawie)

***

Jestem katoliczką. Wychowałam się w katolickiej rodzinie. Cho-
dziłam na religię, działałam w katolickich stowarzyszeniach do 
25 roku życia.

Mam 27 lat. Mierzę się z tym, co przyswoiłam jako dziecko - lę-
kową, skrupulatną religijnością. Nie mogę odnaleźć się w pol-
skim Kościele katolickim, który wydaje się gubić istotę Ewangelii. 
Mimo to dalej staram się wierzyć. Szukam Boga, próbuję odkryć 
Go inaczej, niż przez wyuczone formułki i znajdować w Nim 
wsparcie po swojemu.

Projekt jest procesem autoterapii, ponownego przechodzenia 
przez katolickie wychowanie.
Materiałem wyjściowym są moje zeszyty do religii ze szkoły pod-
stawowej. Rewiduję słowa, jakimi mówiono do mnie jako dziecka 
i to, co mi wpajano. Jednocześnie zastanawiam się, co mogę dla 
siebie zostawić z religii. Co jest moje, a co jest wyuczone i na-
rzucone. Co rzeczywiście kryje się wśród niebieskich Maryjek i 
świętych skąpanych w bursztynach.

Działalność twórcza















Wystawa dyplomowa „Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie”  
w Galerii Olympia, 27.05-7.06.2022



Wystawa „Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie”  
w Galerii Obok ZPAF, 24.08-25.09.2022



Łańcuch, 2022
(obiekty, projekt partycypacyjny)

Praca powstała w ramach rezydencji STN:ORT 2022: Zaungast, 
gość przy płocie. Założeniem rezydencji było przeprowadzenie 
przez rezydentów warsztatów związanych z tematem oraz za-
projektowanie i wykonanie dzieła wykorzystującego treści wy-
pracowane z uczestnikami warsztatu. Każdy z rezydentów miał 
do dyspozycji jeden z segmentów płotu otaczającego pałac w 
Sztynorcie.

Projekt Łańcuch jest efektem rozmów podczas międzypokole-
niowego spotkania kobiet. 

Jako kobiety jesteśmy połączone łańcuchem związanym z cy-
klem narodzin i współdzieleniem ciała. Czy jest to łańcuch łą-
czący, czy może ciążący i ograniczający? Wydaje się, że nosimy 
w sobie cechy naszych przodkiń. Nasze matki były gościniami 
w ciałach naszych babć, a babcie w ciałach prababć. Czasem 
nasze przodkinie, które w sobie niesiemy, mogą się okazać go-
ściem niechcianym. Czasem same nie chcemy przyjąć w gościnę 
potomstwa. Czasem zaś cieszy nas perspektywa zostania gospo-
dynią.

W projekcie utrwalone zostały wypowiedzi uczestniczek warsz-
tatów.





Działka, 2021
(fotografia)

Babcia odeszła. 
Została działka i jej cykliczność.
Zostaliśmy my. 
Wszystko jakby w zawieszeniu między wtedy i teraz. 
Badam tę przestrzeń kawałek po kawałku.







Elsewhereland, 2021
(50 fotografii, wideo, obiekty -  

kotara z krajobrazem, dmuchany flaming) 
współautor: Michał Tokarz 

kuratorka, tekst: Aleksandra Pietrzak

Konsumujemy wszystko, włącznie z krajobrazem i scenerią świa-
ta, w jakich osadzone są nasze marzenia o szczęściu – trudno bez 
nich wyobrazić sobie turystykę. Stają się one jednak niezbędną 
scenografią stymulującą konkretne zachowania. Przestrzeń tu-
rysty organizują punkty – pojedyncze atrakcje znalezione na Tri-
pAdvisorze. Czymże byłyby jednak wakacje bez zdjęć? Aparat 
jest jednym z najważniejszych i najczęściej spotykanych elemen-
tów turystycznego ekwipunku. Turyści często jednak wcale nie 
podziwiają rzeczywistych widoków, a skupiają się wyłącznie na 
wyszukiwaniu ich wyidealizowanych przedstawień. Fotografia 
nie jest odbiciem rzeczywistości, ale jej subiektywną interpreta-
cją. Przypomnij sobie tylko, ile czasu zajęło Ci znalezienie kadru 
bez śmieci na pierwszym planie? Zdjęcia są turystyczną narracją 
zwielokrotnionych, zreprodukowanych stereotypowych znaków. 
Po powrocie chwalimy się nimi na Facebooku czy Instagramie, a 
zapominamy o tym, iż przemieniają one miejsca i ludzie w widoki 
traktowane przedmiotowo. 

    Rzeczywistość zmienia się pod nasze oczekiwania. Jeśli coś do 
niej nie pasuje zasłaniamy je kurtyną, retuszujemy obrazy biedy 
i zacofania. Współczesna turystyka jest planem w pełni kontro-
lowanym przez korporacje przemysłu rozrywkowego, towarem. 
Przestrzeń turystyczna stała się inscenizowanym spektaklem. 
Turyści są widzami, a na scenie rozgrywa się spreparowana rze-
czywistość, prawdziwe życie toczy się jednak za kulisami. 

wideo: https://www.behance.net/gallery/151685507/Elsewhereland-Wielkie-
-narracje







Magda, 2021
(fotografia, montaż cyfrowy)

Projekt przenosi na grunt wizualny pragnienie upodobnienia się 
do obecnych w naszym życiu postaci, stania się kimś innym.

Tytułowa Magda, moja rozmówczyni, przedstawiła mi swoje 
zdjęcia z 5 różnych etapów życia. Pokazała mi także wizerunki 
osób i postaci, które wtedy najbardziej na nią wpływały. Określi-
ła procentowo w jakim stopniu była wówczas kształtowana sama 
przez siebie, a w jakim przez te osoby. Portrety powstały w apli-
kacji Artbreeder, stanowią połaczenie zdjęć Magdy z odpowied-
nim procentowym udziałem twarzy inspirujących ją bohaterów.



Zanikanie, 2021
(fotografia, 13x18 cm)

Pliki zepsute podczas zgrywania na komputer to kadry z podróży 
przez Ukrainę, przez znikające wioski i miasteczka. Bojkowska 
Libuchora, podupadająca Turka, Drohobycze, które czasy świet-
ności ma już za sobą. Stare chaty, opustoszałe postsowieckie 
hotele i muzea, do których nikt nie zagląda.

Postępujące z każdym zdjęciem techniczne “zepsucie” sprawia, 
że opowieści o zanikaniu brakuje treści. Tworzy się niepełna nar-
racja, którą mogą wypełnić domysły odbiorcy. Bardziej pociąga-
jąca, niż rzeczywistość. To, co zostało, też jest niedookreślone, 
pochodzi z różnych porządków, miesza skrawki natury i różnych 
kultur - brak tu jasnego czasu i jasnej przestrzeni. Wielopozio-
mowe zanikanie daje miejsce na nowe historie.



Stranger. Please hold., 2020-2021
(fotografia, druk cyfrowy, 45x35 cm)

Od zawsze poszukujemy kontaktu z tym, czego istnienie prze-
czuwamy, i czego nieznaną, ale jakby bliską naturę chcemy po-
znać. Napełnia nas to lękiem i dziwną ciekawością. Czekamy na 
jakiś sygnał.  

„Stranger. Please hold.” to napis towarzyszący mierzeniu tempe-
ratury przy wejściach do instytucji w czasie pandemicznym. 
Nieznajomy w termokamerze to moje odbicie. 
Ja jestem tym obcym.



Wykwit, 2020
(cykl kolaży cyfrowych, 42x60 cm)

Projekt podejmuje temat okrutnego i bezprawnego traktowania 
pokojowych demonstrantów na Białorusi, a także zakłamania 
tamtejszych mediów. 

11 sierpnia 2020 białoruska agencja prasowa podała na swo-
im instagramie informację: “Na Grodzieńszczyźnie zakwitły sło-
neczniki” tuż pod zdjęciem uśmiechniętej dziewczynki wśród 
kwiatów. Ani słowem nie wspomniano natomiast o brutalnie 
tłumionych przez OMON protestach na ulicach Mińska. Wkrót-
ce protesty objęły inne miasta, a reżim Łukaszenki rozpoczął 
intensywną propagandę i dołożył wszelkich starań, by przez 
ograniczenia dostawy internetu, aresztowania i prześladowania 
dziennikarzy utrudniać i uniemożliwiać dopływ informacji o be-
stialskim traktowaniu aresztowanych. 
W projekcie wykorzystane zostały zdjęcia znalezione na nieza-
leżnych portalach Nexta.pl, Belsat, Tut.by, Belarusfeed, w ser-
wisie Instagram i Telegram. Przedstawiają one poszkodowanych 
pokazujących obrażenia, których doznali. 

Wykwit - słowo oznaczające w języku polskim patologiczną 
zmianę skórną - nawiązuje do rzekomego rozkwitu słoneczni-
ków, o którym informowała białoruska propaganda i przenosi tę 
informację na grunt rzeczywistych realiów. W projekcie kwia-
ty zostały ułożone z wyciętych ze zdjęć ran i sińców na ciałach 
pobitych. Estetyką nawiązują do ludowych wycinanek i sztuki 
prymitywnej, mogą przynosić lekkie i przyjemne doznania es-
tetyczne, dopiero świadomość, z czego są złożone, nadaje im 
rzeczywisty ciężar.







Mangl, 2020 - לגנַאמ
(asamblaż, 10x15 cm)

Cykl buduje 30 pocztówek z fotografiami krakowskiego, między-
wojennego Kazimierza ze zbiorów Narodowego Archiwum Cy-
frowego. 
 
Kazimierz, w ostatnich latach pogrążony w remontach, to dziś 
turystyczno-barowa dzielnica, a jego żydowskie tło to, jak w wie-
lu miastach, głównie ciekawostka, łączona ze zwiedzaniem syna-
gogi i kawą z tygla. Jednocześnie to miejsce pełne braku, gubiące 
pamięć o losach dawnych mieszkańców. W tym przypadku wi-
dokówki, przedmiot komercyjny, turystyczny, zawierają w sobie 
frapującą nieobecność. Brakuje na nich postaci, pierwszoplano-
wych lub wyciągniętych z tłumu. Niekiedy można odróżnić, kim 
były, innym razem to malutkie figurki. Pustkę po nich wypełniają 
ścinki  wywołujące zróżnicowane doznania dotykowe. Tkani-
na jest czymś czułym, bliskim ciału, nośnikiem pamięci. Wszyta  
w pocztówkę, wypełnia lukę osobistą historią. Braki Kazimierza 
stają się mniej anonimowe i masowe. W momencie odbioru mają 
szansę przenieść się w przestrzeń indywidualnych doświadczeń.







Pamiątki z Jastrzębiej, 2019-2020
(fotografia, obiekty)

Projekt łączy fascynację turyzmem, kampem i możliwościami po-
wielania własnego wizerunku i czynienia z niego quasi-komer-
cyjnego użytku. Obiekty powstają na stoisku pamiątkarskim w 
Jastrzębiej Górze, nastepnie zgodnie z założeniem stoiska stają 
się upominkami dla bliskich i rodziny. Ich produkcja przesuwa 
kolejne granice, od wytworzenia kubka, przez poduszkę, po no-
szenie koszulki ze sobą. Zbiór ma charakter otwarty, moim za-
łożeniem jest odnajdywanie kolejnych możliwości umieszczania 
własnego wizerunku na przedmiotach użytkowych.
Z uwagi na żywy charakter projektu wszystkie obiekty znajdują 
się w użytku w domach w różnych miastach Polski. Nie mają też 
swojej „sterylnej” dokumentacji.





Młoda Polska, 2019
(cykl kolaży cyfrowych, 70x100 cm)

Młoda Polska to zapis rozmów o młodości, portret mojego oto-
czenia - młodych dorosłych świeżo po studiach lub blisko ich 
końca. Dynamika życia, relacje, cele, sposoby spędzania czasu, 
uwarunkowania ekonomiczno-polityczne zawarte w prostych 
słowach-kluczach wymienionych przez rozmówców. Medium 
przekazu są kanały komunikacji budujące naszą codzienność pod 
koniec drugiej dekady XXI wieku - wiadomości wysyłane w apli-
kacji Messenger i fotografia mobilna, wykonywana bezwiednie, 
przy okazji, codzienna, czasem „przypadkowa”. Każdy z kolaży 
wchodzących w skład cyklu jest ilustracją skojarzenia podanego 
przez rozmówcę. W projekcie portretowani mają szansę opowie-
dzieć o sobie sami, tak, jak to robią na co dzień, bez reżyserowa-
nia - wszystkie elementy montaży pochodzą z archiwum mojego 
telefonu i są cyfrowym śladem naszej znajomości.







Sztuka protestująca, 2019
(fotografia, 100x100 cm)

29 kwietnia 2019 roku kilkaset osób zjadło banana pod gma-
chem Muzeum Narodowego w Warszawie na znak protestu 
przeciw cenzurze. Z wystawy usunięto dwa dzieła, autorstwa 
Natalii LL i Katarzyny Kozyry. Reportaż z manifestacji przyjął  
w projekcie formę odtworzenia „Sztuki konsumpcyjnej”.



Turyzm. Czy możemy prosić o zdjęcie?, 2019
(fotografia)

współautor: Szymon Stępniak

Projekt badawczy, przyglądający się fotografii w turystyce - 
temu, jak fotografują turyści i jak są fotografowani. Zachowuje 
wszystkie wykonane przez napotkanych turystów kadry i zapi-
suje ich wypowiedzi. Fotografowie inicjują sytuację bycia foto-
grafowanymi, stają po drugiej stronie obiektywu i poddają się 
oddziaływaniu fotografii turystycznej.





Sernik bez sera, 2019
(photobook, 15x21 cm)

Wizualna historia o dorastaniu opowiedziana wycinkami przepi-
sów z pamiątkowych babcinych zbiorów. Doświadczenia młodej  
dziewczyny opisane za pomocą kulinarnych metafor i obrazów 
przywodzących na myśl dziecięce otoczenie. Praca jest jedno-
cześnie dialogiem z nieobecną już babcią, w który zaprasza od-
biorcę, zachęcając jeednocześnie do odkrywania ukrytych 
w photobooku dziewczęcych tajemnic.







Z twarzy podobna zupełnie do nikogo, 2018
(wideo, fotografia, obiekty)

W obliczu poczucia zagubienia tożsamości miejscem poszuki-
wań staje się wyszukiwarka Google. Fotografie legitymacyjne  
z okresu całej edukacji wrzucone w wyszukiwarkę graficzną po-
kazują odpowiedzi, sugerowane przez skrypty definicje tożsa-
mości. Każda z nich jest podpisana i opisana, jak zarchiwizowane 
zdjęcia do dokumentów.

Link do wideo: https://www.behance.net/gallery/134389385/Z-
-twarzy-podobna-zupelnie-do-nikogo





Narodowe Archiwum Rzeczy i Zjawisk Irytujących, 
2018

(fotografia, 35x50 cm)

Projekt wchodzi w dialog z ludzką potrzebą tworzenia list, mie-
rzenia, standaryzacji otaczającej rzeczywistości, ustalania pro-
gów i norm nawet wobec najbardziej trywialnych czy intymnych 
kwestii. 

Uczucie irytacji jest z jednej strony kwestią indywidualną, z dru-
giej doświadaczają go wszyscy, zarówno w formie jednostkowe-
go przeżycia, jak i współdzielonego, zbiorowego zdenerwowa-
nia. Narodowe Archiwum Rzeczy i Zjawisk Irytujących jest próbą 
kategoryzacji tego teoretycznie indywidualnego doświadczenia 
i stworzenia typologii, ustalenia normy i tego, co poza nią. Wy-
mierzanie, nazywanie, porządkowanie daje poczucie pozornego 
panowania nad kategoryzowanymi zjawiskami, a w tym przypad-
ku szansę oswojenia własnej, skategoryzowanej irytacji. Zbiór 
rzeczy i zjawisk, które w kognitywnym wyobrażeniu funkcjonują 
jako irytujące, powstała na bazie krótkiej ankiety, w której re-
spondenci mieli wymienić rzeczy wprowadzające ich w taki stan. 
Nazwane przez nich obiekty otrzymały następnie reprezentacje 
materialne, z których każda została opatrzona opisem w języku 
polskim i łacinie. W ten sposób przedmioty znane z codzienno-
ści, spychane na margines jako irytujące, zostały wprowadzone 
do obiegu sztuki i otrzymały rangę obiektu artystycznego. 

Na projekt składa się 40 fotografii opisanych w sposób charak-
terystyczny dla archiwów i tradycyjnie pojmowanego muzeal-
nictwa, a także obiekty . Zbiór jest archiwum nieskończonym, 
którego granice wyznacza niemierzalna ludzka irytacja.

Włosy w odpływie wanny
Capilli in exitu lavabri
2018 (metal, włosy) 



Pleśń spożywcza, zaskakująca
Mucor alimentaria, inusitata
2018 (kultury pleśni, pieczywo)

Włos przyklejony do mydła
Sapo capillis opertus
2018 (mydło, włos)



Zacięty zamek błyskawiczny
Clusura tractilis pertinax
2018 (tworzywo sztuczne, włókno syntetyczne)

Oczko w rajstopie
Foraminis in mediis soccus
2018 (nylon)



Wystawa „Archiwum Rzeczy i Zjawisk Irytujących”, Biblioteka 
w Myślenicach, 9.06.2022-9.07.2022


