
Monika Drożyńska
Wybrane prace i projekty



Bio
Monika Drożyńska www.monika.drozynska.pl

Monika Drożyńska (1979) – autorka projektów indy-
widualnych i zbiorowych, m.in. 2004-2010 „Punkt”, 
2008-2009 „Uszyj dom Kultury”, 2010-2011 Haft miej-
ski, 2014- Szkoła haftu dla pań i panów Złote rączki. 
Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidual-
nych m.in. CSW Zamek Ujazdowski, Zachęta Narodowa 
Galeria Sztuki (2010, 2013), CSW Łaźnia (2008), Galeria 
Kronika (2013, 2014), Teatr Wielki Opera Narodowa 
(2011), MOCAK (2010). Prace w kolekcji Bunkra Sztu-
ki i Muzeum Narodowego w Krakowie. Stypendystka 
Ministerstwa kultury (2010) i Visegrad Artist Residency 
Program (2012). Laureatka konkursów: Kulturysta \
Programu 3 Polskiego Radia (2011), Kulturalne Odloty 
„Gazety Wyborczej” (2008). Nominowana do Paszpor-
tów Polityki (2012, 2013).
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CV
Monika Drożyńska • monika.drozynska@gmail.com • +48 502-600-410

Wystawy, projekty i miejsca indywidualne
2016 Sklep u Tymona, Kraków (performance)
2016 Rewolucja mi się śni, Manhattan, Łódź (wystawa)
2015 Szkoła haftu dla pań i panów Złote rączki, 

Kraków (miejsce)
2015 Herbata i ciasto. Przelew jako dzieło sztuki, Festiwal 

Malta, Poznań
2015 Tamborki w dłoń! Smart fony won, Centrum Sztuki 

Staniszów (wystawa)
2014 Trzecia droga, Księgarnia/Wystawa, Kraków
2014 Modny drobiazg, Kraków (miejsce)
2014 Ćwiczenia z nie-powodzenia 2, BWA Katowice 

(performance)
2014 Dywanik, Centrum Kultury, Lublin (projekt w prze-

strzeni publicznej)
2013 Wyhaftuj się, Labirynt, Lublin (projekt site specyfic)
2013 Ćwiczenia z nie-powodzenia 1, Galeria Arsenał, 

Białystok (performance)
2013 Lornetka, Warsztaty kultury, Lublin (instalacja)
2013 Rozmowy spacery szmery bajery, 13 Muz, 

Szczecin (wystawa)
2013 Haft miejski 2, Galeria Wschodnia Łódź (wystawa)
2012 Wycieczka, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, 

Słupsk (wystawa)
2011 Po słowie, Bunkier Sztuki, Kraków (wystawa)
2011 Hafty, Bęc zmiana, Warszawa (wystawa)

2010 Haft miejski, Warszawa, 
Kraków (projekt w przestrzeni publicznej)

2010 Auslander, Muzeum Narodowe w Krakowie 
(projekt partycypacyjny)

2010 Różne formy użyteczności, CSW Łaźnia, 
Gdańsk (performance)

2008 Widok z okna, Galeria Starter, Poznań (wystawa)
2007 łódź/boat, Kraków (instalacja w mieszkaniu)
2005 Blok, Galeria Aula, Warszawa (wystawa)
2004-2010 Punkt, Kraków (miejsce)
2002 Przestrzeń abstrakcyjna, Galeria Pauza, 

Kraków (wystawa)

Wybrane wystawy i projekty grupowe
2016 Social Design for Social Living, Galeria Narodowa, 

Dżakarta
2016 Bliscy nieznajomi, Teatr Polski, Poznań
2016 Poznawać, Działać, Dzielić się, 

CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
2016 7 Jednodniowych Wystaw w Krakowie Przed Aukcją 

W Warszawie, Księgarnia/wystawa, Kraków
2015 Kryjówka, Galeria Labirynt, Lublin (wystawa)
2015 Proza miasta, CSW Zamek Ujazdowski, 

Warszawa (projekt)
2015 Bacon/dust, pracownia artystyczna jako materiał, 

Bunkier Sztuki Kraków

2015 Wzór, osnowa, wątek, Galerii Titanikas, Wilno, 
Litwa (wystawa)

2014 Gorzki to chleb jest polskość,  
BWA Jelenia Góra (wystawa)

2014 Porozmawiaj ze mną o sztuce i życiu, CSW Zamek 
Ujazdowski, Warszawa

2014 ro/złączenia rok polski w Turcji, Galeria Kuad, 
Istambuł, Turcja (wystawa)

2014 Dzień jest za krótki, Arsenał, Poznań (wystawa)
2013 Wesołych świat, Instytut Polski w Duseldorfie 

z Galerią Arsenał (wystawa)
2013 Fanaberie, tydzień performance, Bunkier Sztuki, 

Kraków (wystawa)
2013 Nowe życie, CSW Kronika, Bytom (wystawa 

i performance)
2013 Dzień jest za krótki, Muzeum Współczesne, 

Wrocław (wystawa)
2013 Sztuka w ruchu, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
2013 Splendor tkaniny, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 

Warszawa (wystawa)
2012 Drobnostki, BWA Katowice (projekt w przestrzeni 

publicznej, wystawa)
2012 Art Tranzyt, Galeria Sektor 2, Jaworzno (projekt 

w przestrzeni publicznej)
2012 Silesia Art Biennale, Muzeum Współczesne Wrocław 

(projekt miejski)



2012 Tutaj, CSW Kronika, 
Bytom (instalacja site specyfic, wystawa)

2012 Wyhaftuj! Organiczne formy dokumentalne low-tech, 
Manhattan, Łódź

2012 Okupuj Sztukę, CSW Zamek Ujazdowski, 
Warszawa (projekt miejski)

2012 Czas na obuwie sportowe, Kuenstlerhaus Dortmund 
(wystawa)

2011 Otulina, Kordegarda, Warszawa 
(instalacja site specyfic, wystawa)

2011 Young Polish Artists on Tour, Uqbar Project Space 
Berlin

2011 Kiedy park staje się areną, Survival Przegląd Sztuki, 
Wrocław (performance)

2011 Muzeum bez ścian, CSW Zamek Ujazdowski, 
Warszawa (projekt miejski)

2010 Letni nieletni, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
Warszawa (wystawa)

2010 Tożsamość miejsca, Gdańska Galeria Guntera Grassa, 
Gdańsk (wystawa)

2010 Sens/ ces, Mieszkanie Gepperta, Wrocław (instalacja 
dźwiękowa wystawa)

2010 Fitting in space, 98 weeks projekt, Zico House, Bejrut, 
Liban (wystawa)

2009 Co to jest etnodizajn? Muzeum Etnograficzne, 
Kraków (wystawa)

2009 Przeciąg, Zachęta Sztuki Współczesnej, Szczecin 
(wystawa)

2009 Pawilon czterech kopuł, Survival przegląd sztuki, 
Wrocław

2008 Sensualia, Galeria Starmach, 
Kraków (wystawa)

2008 Dzielnica Czterech Świątyń, Survival. 
Przegląd sztuki Wrocław (instalacja )

2008 Kunstschnee, MuseumQuartier, Wiedeń (wystawa)
2005 Fotofestiwal, Międzynarodowy Festiwal Fotografii, 

Łódź
Warsztaty, wykłady
2015 Haftowanie jako działność polityczna, 

Uniwersytet Pedagogiczny, 
Kraków (wykład gościnny)

2014 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,  
Wrocław (wykład gościnny)

2013 University of the Arts Londyn (artist talk)
2013 ZHDK Uniwersytet Sztuki 

w Zurychu (artist talk)
2013 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 

(wykład gościnny)
2012 Chichot, Kronika, Bytom (warsztat dla dzieci)
2011 Poznaj się, Bunkier Sztuki, 

Kraków (warsztat dla dzieci)
2010-2011 Rozmawiaj Muzeum Narodowe w Krakowie 

(warsztaty dla dorosłych)
2010 Osobiste muzeum, Muzeum Narodowe w Krakowie 

(warsztat dla dzieci)
2009 Teatterikorkeakoulu, Akademia Teatralna, 

Helsinki (artist talk)
2009 Uszyj autoportret, Bunkier Sztuki, Kraków 

(warsztat dla dzieci)
2009 Plac X, BWA Design Wrocław 

warsztaty dla dorosłych)
2008 Ważna rzecz, Muzeum Narodowe 

w Krakowie(warsztat dla dzieci)

Stypendia, rezydencje
2012 Visegrad Artist Residency Program, stypendium, 

Kosice, Słowacja
2012 Kultura Polska na Świecie, Instytut Adama 

Mickiewicza, Helsinki
2010 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
2009 Kultura Polska na Świecie, Instytut Adama 

Mickiewicza, Helsinki
2008 International Young Fashion Entrepreneur, British 

Council, Londyn

Nagrody, konkursy
2013 Zgłoszenie do Paszportów Polityki
2012 Zgłoszenie do Paszportów Polityki
2011 Kulturysta, Trójka, Radiowy dom kultury, nominacja
2011 Rybie Oko 6, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, 

wyróżnienie
2010 Tożsamość miejsca, laureatka Gdańskiego Biennale 

Sztuki, II nagroda
2009 Przeciąg, Festiwal Sztuki Młodych, wyróżnienie
2008 Kulturalne Odloty, artysta Roku, 

nagroda Gazety Wyborczej, nominacja
2008 British Council International 

Young Fashion Entrepreneur, I nagroda
2002 Międzynarodowe Biennale Architektury, Kraków, 

konkurs fotograficzny III nagroda
2001 FIAP (Międzynarodowa Federacja Sztuki 

Fotograficznej ) konkurs fotograficzny Rużomberok



Flaga
haft ręczny na tkaninie, warsztaty | 2016— 

Seria flag na których techniką haftu ręcznego, czerwoną 
nicią na białej tkaninie przepisano teksty piosenek oraz 
cytaty pochodzące z różnych kontekstów historycznych, 
społecznych i kulturowych. Forma niedokończonego 
szkicu i sposób jego prezentacji są komentarzem wobec 
postępującej profesjonalizacji i tworzenia precyzyjnych 
definicji. To także wsparcie dla działalności twórczej, 
rzemieślniczej i chałupniczej, której nie da się w pełni 
wyjaśnić w kategoriach logiki ekonomicznej.
Flaga nr 1
Tekst wiersza „Lily Marleen”, który sławę zyskał dzięki 
wykonaniu i aranżacji Marleny Dietriech, popularny 
w trakcie drugiej wojny światowej Wyhaftowany w języ-
ku niemieckim. Flaga została wykonana przy współ-
pracy z uczniami i uczennicami Szkoły haftu dla pań 
i panów Złote rączki.
Flaga nr 2
Tekst tradycyjnej piosenki jemeńskiej o miłości, cover 
w wersji dyskotekowej wykonywany przez Balqees 
Ahmed Fathi. Wyhaftowana w języku arabskim. Flaga 
powstała przy współpracy z Centrum Muzułmańskim 
w Poznaniu.

W przygotowaniu Flaga nr 3 z tekstem piosenki 
Money zespołu Pink Floyd oraz Flaga nr 4 z fragmen-
tem Pana Tadeusza, Adama Mickiewicza, w języku 
litewskim. 





Sklep u Tymona
haft ręczny, instalacja | 2016— ▶ zobacz wideo

Sklep u Tymona to realizacja marzeń dziecka. Marzeń, 
które w rzeczywistości wydają się niemożliwe do 
spełnienia i dlatego tak często są bagatelizowane czy 
obracane w żart. W Sklepie u Tymona wszystko jest 
prawdziwe. Pomysły podyktowane przez dziecięcą 
wyobraźnie stają się tu realne, materialne i faktyczne. 
Całość stanowi autonomiczne dzieło sztuki. Można 
w nim znaleźć naklejki z haftami jak i te przedstawia-
jące dziwadła i stwory. Sklep powstał dzięki połączeniu 
pracy Moniki Drożyńskiej i jej syna Tymona Słapaka. 
Przyjął on formę haftowanej makatki, w której kiesze-
niach są naklejki. Na jego tylnej stronie wyhaftowany 
jest manifest odnoszący się do rzemiosływizmu. Sklep 
to flaga, która będzie performatywnie istnieć w prze-
strzeni miejskiej. Będzie też towarzyszyć spacerom 
matki i syna, gdzie ona będzie dzierżyć chorągwie ich 
współpracy a on prowadzić jej spieniężone transakcje. 
Sklep to połączenie rzemiosła i aktywizmu, występuje 
w opozycji do postępujących wymogów profesjonaliza-
cji i formułowania precyzyjnych definicji w odniesie-
niu do działalności twórczej. To mobilna forma upo-
wszechniania sztuki, której nie da się w pełni wyjaśnić 
w kategoriach logiki ekonomicznej. (Idea rzemiosło-
wizmu została zaczerpnięta z książki HR, pod red. Rai-
mundasa Malašauskasa, wydanej przez Zentrum Paula 
Klee, Brno, 2015, tł. Karolina Kolenda).

www.youtube.com/watch?v=S6JYQ2AAT3A&feature=youtu.be




Rewolucja mi się śni
performance | kurator Przemek Chodań, Łódź 2016

„Wszelka rewolucja jest możliwa po wakacjach” takie 
napis przeczytałam kiedyś na jednym z warszawskich 
murów. Rewolucja ma być potężna i zmieniać bieg rzek.
Mnie interesuje rewolucja osobista, zajęcie się sobą 
i swoim ciałem. Rozpoczęcie od początku, od siebie.
Odpoczynek, a raczej sen to dziś największa forma 
oporu. Gdy odpoczniesz i wyśpisz się możesz zacząć 
wprowadzać w życie co wyśniłeś. Najbardziej szalone 
pomysły, wywrotowe idee. Rewolucje, które nie zjadają 
własnych dzieci, a prowokują do zaangażowania spo-
łecznego i życia pełnego pasji.

My Szkoła haftu dla pań i panów „Złote rączki”, 
odpoczywamy przed hafciarską rewolucją, rewolucją 
rzemiosływistczną.





Ćwiczenia
haft ręczny na tkaninie | 2015— 

Seria haftów na podstawie bieżących doniesień pra-
sowych, radiowych. Zdań zasłyszanych w tramwaju 
czy na ulicy. Ćwiczę się w nowych ściegach i techni-
kach hafciarskich traktując haftowanie jako technikę 
przepisywania. Rozpoczęłam ten cykl gdy założyłam 
Szkołę haftu dla pań i panów Złote rączki i zaczęłam 
uczyć haftować. Chcąc się, przede wszystkim, dosko-
nalić w technikach i ściegach haftu płaskiego.

Seria liczy 20 prac.





Zestaw do nakrycia stołu
fermentowana tkanina, obiekt | 2015 

Nigdy wcześniej nie fermentowałam tkanin. Nie wie-
działam nawet, że da się je sfermentować. Aż pewnego 
dnia, ktoś zaprosił mnie do projektu w którym chciała 
bym coś fermentowała.

Zaskoczona odpowiedziałam, że się tym nie zajmuję. 
Poszłam przez targ do domu kupując buraki na kwas 
buraczany w którym się specjalizuje. Pomyślałam, zro-
bię barszcz i coś pofermentuje na jakiś szmatach, zoba-
czymy co z tego wyjdzie. No i tak się stało, zrobiłam 
coś najprostszego co mi przyszło do głowy. Flagę Unii 
europejskiej. Fermentowała się tydzień, skwaszone 
buraki zostawiły piękny bordowo-miedziany kolor na 
kawałku poszewki od poduszki, który znalazłam w sza-
fie. Przyszedł dzień gdy flaga była gotowa. Krzątałam 
się po domu szukając dla niej kija. Mój wzrok padł na 
wazon stojący na parapecie. Stała w nim gałąź któ-
rą zabrałam z parku po przycinaniu drzew. Jej liście 
opadły, ale puściła nowe pąki. Zamocowałam flagę na 
żyjącej gałęzi i zastanowiłam się gdzie ją zamocować, 
ale zamocować jej się nie dało. Kwitła, a jej końcówka 
była bardzo wiotka. Więc uwolniłam ją od tej flagi by 
mogła dalej kwitnąć i wypuścić liście. Zrobiłam z niej 
obrus.

Sfermentowana przy użyciu kwasu buraczanego fla-
ga Unii Europejskiej, zamocowana na kwitnącej gałęzi 
drzewa.





Ćwiczenia z patrzenia w dal
akcja w przestrzni miejskiej, video | kurator Przemek Chodań, Ustka 2015 ▶ zobacz wideo

Ćwiczenia z patrzenia w dal są próbą zwrócenia uwagi 
na nielogiczność i absurdalność funkcjonowania insty-
tucji świata sztuki w kontekście ekonomii i produkcji 
dzieła czy wydarzenia. Monika Drożyska problematy-
zuje nastawienie instytucji na produkowanie sztuki 
w sytuacji, gdy nie ma na produkcję funduszy. Przy-
pomina, że generowanie dobra kultury bywa rodzajem 
gry i kalkulacji gdzie niedofinansowanie postrzegane 
jest często jako „pobudzające wyobraźnie wyzwanie”.
Co świat sztuki (pracodawca) może zaoferować artyst-
ce (pracownicy) w zamian za nie-działanie? Na przy-
kład wakacje z rodziną nad morzem. Funkcja instytucji 
jako fabryki sztuki zostaje więc zamieniona w prze-
strzeń odpoczynku i nie-działania, które okazuje się 
niezwykle wymowne i przewrotne. Sztuką staje się 
odpoczywaniem od sztuki. Ćwiczenia z patrzenia w dal 
to swojego rodzaju anty-działanie, czy zbiorowe nie-

-działanie, do którego artystka zaprasza mieszkańców, 
plażowiczów, pracowników galerii, turystów. Patrzenie 
w dal, sugerować ma oczekiwanie na zmianę, trwanie 
w niepewności jako niemal naturalnym stanie arty-
stów oraz innych grup społecznych i zawodowych. Ćwi-
czenia wykonywane w sezonie letnim w nadmorskim 
kurorcie mówią również o niepokoju, nieumiejętności 
odpoczynku, nieustającej potrzebie aktywności, obawie 
przed brakiem pracy, o niepewności prekariuszki.

http://bgsw.pl/portfolio/monika-drozynska-cwiczenia-z-patrzenia-w-dal/




Szkoła haftu dla pań i panów Złote rączki
miejsce, akcja | 2015— www.szkolahaftuzlateraczki.pl

Szkoła haftu dla pań i panów Złote rączki to miejsce, 
idea i sposób uprawiania sztuki hafciarskiej. Szkolimy 
się z tradycyjnych technik haftu płaskiego i krzyżyko-
wego. Opisujemy historię hafciarstwa (wybór postaci 
i zjawisk rzemiosła hafciarskiego autorstwa Sabiny 
Drąg) oraz tworzymy teorię haftu (zaproszeni specja-
liści i specjalistki krzyżują swoje profesjonalne kom-
petencje zawodowe z rzemiosłem hafciarskim, naszy-
mi gośćmi – do tej pory - byli Agnieszka Obszańska 

– dziennikarka radiowa oraz Marcin Lassota – adwo-
kat, specjalista od prawa autorskiego). Nauczycielkami 
w szkle haftu są: Gosia Samborska - haft krzyżykowy, 
Monika Drożyńska - haft płaski, Ewelina Majchrowicz 

- prowadząca oddział w Rabie. Szkoła haftu dla pań 
i panów Złote rączki to także niezależne dzieło sztu-
ki. Haftowanie traktujemy jako działalność polityczną. 
Spotkania budują siłę zmiany, moc słabszych, odkry-
wają potęgę rzemiosła. Kwestionują punkt wyjścia, idee 
szkoły, haftowania, dyskutują kobiecość i męskość, ćwi-
czą idee niezgody. Szkoła dla Pań i Panów Złote rączki 
jako cel wyznacza sobie upowszechnianie tradycyjnych 
technik i ściegów hafciarskich, a marzy o zastąpieniu 
smartfonów tamborkami. 

http://www.szkolahaftuzloteraczki.pl/




Dywanik
instalacja w przetrzeni publicznej | kurator Szymon Pietrasiewicz, Lublin 2014 

Po wszystkich ulicach przy Dzierżawnej nie da się 
przejść nie brudząc sobie butów i spodni, dlatego na 
jednej z nich został rozwinięty dywan. Nie wybrałam 
tego miejsca sama, podpowiedział je kurator projektu 
jako warte rozważenia dla mojej pracy. Zwiedzając oko-
lice zdałam sobie sprawę, że najważniejsze – i jedyne 

– co mogę zrobić dla jej mieszkańców, to zabezpieczyć 
ich nogi przed błotem oraz skomponować piękny obraz 
przeprowadzając przez środek dzielnicy czerwoną linię.
Zrealizowałam tym samym działanie tymczasowe, nie 
praktyczne, nie spełniające większości oczekiwań sztu-
ki zaangażowanej społecznie. 

Tytuł projektu został zaczerpnięty z opowiadania 
Marka Twaina Podróż kapitana Somerfilda do nieba. 
Tytułowy bohater trafia do nieba, które nie jest mu 
przeznaczone, co budzi jego wielkie zdumienie. „Czy 
wyobrażał pan sobie, że jedno i to samo niebo jest 
odpowiednie dla wszystkich ludzi?” Ktoś zadaje mu 
takie pytanie.





Stworzenie świata
tkanina, rysunek | 2014— 

Seria trzech kurtyn (trzecia się fotografuje) rysowanych 
pisakami na kawałkach tkani przez dzieci, moje lub 
dzieci które dołączały do mnie i mojego syna podczas 
warsztatów.

Format 5x4 m oraz 3x2 m.





Lornetka
instalacja | kuratorka Magda Ujma, Lublin 2013 

Lornetka została zrealizowana w kamienicy mającej 
bardzo skomplikowaną architekturę i złożoną historię. 
Kamienica składa się z trzech innych budynków, zwie-
dzając ją już po kilku minutach nie sposób się w niej 
odnaleźć. Moją orientację uratowało pomieszczenie, 
którego drzwi prowadziły do zaplecza galerii, która się 
za nimi znajduje. Po ich otwarciu dzięki wewnętrzne-
mu układowi okien, zrozumiałam gdzie jestem. W te 
drzwi wmontowałam proste urządzenie optyczne, któ-
re ma pomagać ludziom odnaleźć się w tym budynku, 
zrozumieć gdzie się znajdują. To proste urządzenie nie 
jest jednak doskonałe i znacznie zniekształca obraz za 
drzwiami, co staje się komentarzem do złożonej histo-
rii kamienicy przy ul. Grodzka 5 w Lublinie. Lornetka 
wcale nie jest lornetką, i nie przybliża tego, co znaj-
duje się daleko. Pokazuje tylko fragment zniekształ-
conej opowieści. Myślę, że taka właśnie jest uczci-
wa opowieść o historii: na zawsze fragmentaryczna, 
subiektywna i zniekształcona, a dodatkowo przycięta 
na potrzeby okoliczności. Historia w naszych oczach 
jest zawsze jakąś interpretacją i o tym właśnie mówi 
Lornetka. Drzwi z oczami, też trochę balansują ciężar 
historii wiszącej nad kamienicą i staja się jakby „obser-
watorem” tego, co się tu jeszcze wydarzy





Haft miejski 2
haft ręczny, instalacja | Paryż, Stambul, Kraków, Lublin, Zurich 2013— 

Haft miejski 2 to kontynuacja moich działań z projektu 
Haft miejski. Jak w hollywoodzkim filmie, robię drugą 
część czegoś co raz się już udało i co się podobało.
Najpierw haftuję na tkaninie cytaty z gazet, filmów, 
książek lub zdania gdzieś zasłyszane, a następnie 
reprodukuje je w przestrzeni miejskiej przy użyciu 
bilbordów i banerów





Cuda
instalacja w przestrzeni publicznej | Legnica 2012 

Legnica jest niewielkim miastem położonym na 
południowym-zachodzie Polski. To centrum okręgu 
miedziowego, jeden z największych na świecie pro-
ducentów miedzi i srebra rafinowanego. Zakaczawie 
jest dzielnicą położoną na wschód od centrum mia-
sta, z którym jest połączone mostami. W porównaniu 
z innymi dzielnicami jest zaniedbane. Obecnie roz-
poczęto proces jego rewitalizacji. Na jednym z jego 
podwórek zrealizowałam pracę Cuda, której tytuł wzię-
łam od potocznej nazwy dzielnicy – „dzielnica cudów”. 
Plotka głosi, że wymyśli ją milicjanci jeszcze w latach 
pięćdziesiątych, bo wchodziło się tu z pieniędzmi 
i zębami, a wychodziło bez nich. Wybrałam podwórko, 
które było zarośnięte pokrzywami, a większość zaba-
wek z placu zabaw została ukradziona na złom. Cuda 
to huśtawki, które wmontowałam w pozostałości po 
placu zabaw. Ale to takie huśtawki na których huśtanie 
jest niemożliwe, albo utrudnione. Jedna była za długa 
i zahaczała o ziemie, a druga za krótka, by można było 
na niej usiąść.





Ręka boga
instalacja w przestrzeni publicznej | Łódź 2012 

Ręka boga to haft w przestrzeni miejskiej, będący 
powtórzeniem drogi piłki, jednego z najsłynniejszych 
goli w historii futbolu. Ręka boga to popularne określe-
nie bramki w meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Świa-
ta z 1986 roku, w Meksyku między Argentyną a Anglią, 
strzelonej ręką przez Diego Maradonę, dzięki któremu 
Argentyna wygrała mecz





Pozdrowienia
haft ręczny na papierze | 2012 

Pozdrowienia to seria prac wykonanych techniką haftu 
ręcznego na pocztówkach kupionych w antykwaria-
cie. Każda z nich została wysłana do adresata, ale jak 
wynika ze stempla pocztowego, nie zawsze z miejsca 
gdzie została kupiona. Ta droga, między miejscem skąd 
pochodzą pocztówki, miejscem skąd zostały wysłane, 
a adresatem posłużyła do zrobienia haftów. Jest to opo-
wieść o doskonałości i niedoskonałości pamięci.

Seria liczy 46 prac.





Libretto
haft ręczny na tkaninie | 2011 

Seria makatek wykonanych techniką haftu ręcznego, 
w której cytowane zostały fragmenty libretta do opery 

„Halka”. Projekt został zrealizowany na zaproszenie 
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i miał 
towarzyszyć premierze spektaklu w reżyserii Natalii 
Korczakowskiej.





Wyhaftuj się
haft ręczny na tkaninie, akcja w przestrzeni miejskiej, video | 2011— ▶ zobacz wideo

Wyhaftuj się to projekt dokumentujący złość techniką 
hafu ręcznego na tkaninie. Działanie ma formę otwar-
tą, odbywa się w formie spotkań przy stole, który jest 
ustawiany w przestrzeniach publicznych miast. Każdy 
przechodzień może usiąść i wyhaftować swoją złość. 
Projekt będzie kontynuowany, aż słowa pojawiające 
się na tkaninie zaczną tracić swoją czytelność. Od 2011 
roku wyhaftowało się ponad 2 tysiące osób w Europie 
i Azji, w językach tureckim, węgierskim, słowackim, 
czeskim, niemieckim, polskim, francuskim, angielskim, 
japońskim, rumuńskim, słoweńskim, greckim, ukraiń-
skim, chińskim, mandaryńskim, holenderskim. Wyhaf-
tuj się było realizowane i prezentowane w ramach wie-
lu wystaw i projektów w Polsce i zagranicą.

vimeo.com/84938203




Moment
obiekt | 2010 

W klepsydrze zamknęłam opiłki paznokci, które zbie-
rałam podczas manicure w latach 2009–2010. Ta pra-
ca jest rodzajem zapisu i relatywizacji codziennego 
upływu czasu. Efekt żmudnej, pracochłonnej czynności, 
powtarzanej z tygodnia na tydzień został zamknięty 
w klepsydrze, która odmierza zaledwie minutę.



Haft miejski
haft ręczny na tkaninie, instalacja w przestrzeni publicznej | 2010—2011 

Haft miejski to półroczny projekt realizowany w prze-
strzeni miejskiej Krakowa, Warszawy i Wrocławia, Leg-
nicy i Opola. Każdego miesiąca na multimedialnych 
ekranach reklamowych w formie kalendarza miejskie-
go był prezentowany jeden z serii haftów Aktywności 
zimowe których treścią są napisy z murów.





Aktywności zimowe
haft ręczny na tkanine | 2007—2014 

Nigdy nie widziałam, żeby moja mama albo moja bab-
cia haftowały. Sama zaczęłam haftować w 2008 roku, 
podczas Uszyj dom kultury, gdy całe dnie spędza-
łam szyjąc, paląc papierosy a w przerwach czytałam 
popisaną, boczną ścianę bloku. Szyjąc, paląc i czyta-
jąc zastanawiam się jak te napisy z murów przepisać. 
Może dlatego właśnie wybrałam igłę z nitką. Od tego 
czasu haftowanie traktuje jako technikę przepisywa-
nia. Ciekawi mnie jak słowa mogą funkcjonować w róż-
nych przestrzeniach. Jaką relacje tworzy ze sobą treść 
i forma. Zbiór haftowanych prac liczy obecnie 40 sztuk 
i nieustannie się powiększa. Każdego roku najczęściej 
zimą, gdy tempo aktywności spada, poświęcam wie-
czory harfowaniu.

Seria „Aktywności zimowe” liczy 58 prac.





Pomnik
instalacja dzwiękowa| 2009 ▶ zobacz wideo

Praca Pomnik jest wyrazem mojej bezsilności. Praco-
wałam nad projektem i zależało mi by był super mądry, 
opracowany na bazie literatury i historii. Szukałam, 
czytałam, notowałam, wychodziło z tego coraz więk-
sze zmęczenie tematem. Z tej frustracji zaczęłam się 
śmiać. Z siebie, z tego co robię, sztuki, galerii, kon-
kursów. Ten śmiech był bardzo oczyszczający, mogłam 
zacząć od nowa, ale postanowiłam na tym zakończyć. 
Z pierwotniej wersji został tylko tytuł. Praca znajduje 
się w kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie.

http://vimeo.com/95860142


Odpoczynek
obiekt | 2009— 

Praca w procesie, którą realizuję od 2009 roku. To 
szalik, o długości 180 m zwinięty w rolę, wykonywany 
w wolnym czasie przeznaczonym na odpoczynek. Robię 
go szydełkiem, z włóczki w różnych kolorach, przy-
porządkowanych do roku, w którym jest realizowany. 
Jest to próba materializacji czasu ilością ruchu szydeł-
kiem. Odliczanie poszczególnych momentów między 
wcześniej, teraz i później – między oczkiem, odcinkiem, 
w końcu kolorem. Praca znajduje się w kolekcji Muze-
um Narodowego w Krakowie.



Uszyj dom kultury
tkanina, akcja w przestrzeni miejskiej | Kraków 2008—2009 

Polityczna akcja, która przeszła do historii jako mani-
fest dotyczący polityki miasta. Dotyczyła jednego 
z domów kultury, którego przyszłość była zagrożona. 
Powody były różne: boom deweloperski, rozrastanie 
się osiedla i sprzedaż gruntu na którym znajdował 
się dom kultury. Miasto nie przewidziało w swoich 
ruchach planu B dla działania ośrodka, który mieści 
się na Woli Duchackiej w Krakowie. To dzielnica poza 
centrum miasta, w większości znajdują się tu osiedla 
mieszkalne. Oprócz Domu Kultury są tu cztery szkoły 
i centrum handlowe. Uznaliśmy, że w tych okolicznoś-
ciach koniecznie jest uszycie nowego. Szycie trwało pół 
roku, szyły osoby bezpośrednio związane z Domem 
Kultury: kierownicy, Klub seniora, zespół hip-hopowy, 
mieszkańcy osiedla. Otwarcie uszytego domu kultury 
było relacjonowane przez media oraz lokalną gazetę, 
co między innymi przyczyniło się do tego, że miejsce 
istnieje do dziś





łódź/boat
instalacja | 2007 

łódź/boat to praca, którą zrealizowałam w moim miesz-
kaniu. Przez wiele lat widok z mojego balkonu rozpo-
ścierał się na rzekę, bulwary wiślane i Wawel. Z upły-
wem czasu i boomem deweloperskim pod oknami 
zaczęły wyrastać nowe budynki. Pięły się w górę, aż 
zasłoniły widok. Chcąc ratować zawłaszczoną prze-
strzeń użyłam widoku morza. Zasłonił wszystko czego 
nie chciałam widzieć, a to co zostało, nazwałam łodzią, 
licząc że odpłynie. 





Punkt
sklep | 2004—2010 ▶ zobacz fanpage

Ubrania zaczęłam szyć dla siebie na studiach, z nudów. 
Był to rok 2000. Z czasem ludzie pytali mnie skąd mam 
takie ciuchy i zaczęłam projektować na zamówienie. 
Tak się rozkręciłam, że moim największym marzeniem 
stało się otwarcie sklepu. Dzięki pieniądzom zarobio-
nym na malowaniu paznokci w Stanach, w 2004 roku 
udało się otworzyć Punkt. Prowadziłam go z Maja Kucz-
mińską do 2010 roku. Zwykle mieścił się na piętrze, był 
połączeniem sklepu, pracowni, kawiarni i galerii. Odby-
wały się tam imprezy, koncerty, sesje zdjęciowe, a prze-
de wszystkim sprzedaż ciuchów, które projektowałam.
Każdego roku Punkt zmieniał lokalizację, a z nią swój 
charakter. W Punkcie powstało kilkadziesiąt wzorów 
sukienek, spódnic, spodni, marynarek, koszul, wdzia-
nek, kolczyków, naszyjników, torebek, plecaków. Hitem 
były bluzy z uszami, jadalne kolczyki z czekolady, sza-
lik na metry, torby piknikowe. W 2006 roku powstały 
serie ubrań z tkanin vintage, kupowanych z wersalek 
pań, które zgłaszały się do Punku z ogłoszenia. W 2008 
roku Punkt został laureatem Konkursu British Council 
International Young Fashion Entrepreneur oraz goś-
cił na London Fashion Week. Jest nazywany jednym 
z pierwszych koncept storów w Polsce. Projekty Punk-
tu były publikowane m.in. w Wysokich Obcasach, Elle, 
Elle Deco, Twoim Stylu, Glamur Time Out, Krakow Post, 
Gazecie Wyborczej, Dzienniku Polskim, TVP, TVN

http://www.facebook.com/Punkt-154944407860208/?notif_t=fbpage_fan_invite&notif_id=1467655146695823




Blok
fotografie, instalacja, akcja miejska | 2002—2004 ▶ zobacz wideo

Kończąc studia postanowiłam zająć się tematem, któ-
ry fascynował mnie od dzieciństwa. Odkąd pamiętam 
uwielbiałam blokowiska. Blok jako masa zbudowa-
na z pojedynczych ludzi. W swojej pracy chciałam 
przedrzeć się przez fasadę bloku i spotkać się z jego 
mieszkańcami. Na początku miałam duże trudności 
z wejściem. Domofon powodował, że ludzie nie chcieli 
wysłuchać obcej osoby. Zaczęłam więc komunikować 
się z nimi przy pomocy kartek naklejanych na drzwi 
wejściowe. Z czasem stałam się kolejną lokatorką, która 
często można było spotkać na klatce czekając na któ-
regoś z mieszkańców. Z 66 rodzin udało mi się sfoto-
grafować 34. Na koniec zrobiłam piknik pod blokiem.

http://vimeo.com/97110669
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