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Absolwentka Akademii Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego  
w Krakowie (WTT) (2013-2017), dwuletniego Policealnego Studium 
Edukacjii Praktyk Teatralnych w Toruniu (2010 – 2012) oraz 
rocznego studium aktorskiego Lart Studio w Krakowie (2012/2013).


Swoją teatralną drogę rozpoczęła od współpracy z Centrum Sztuki 
Wspó łczesnej w Toruniu w ramach realizacji spektaklu 
dyplomowego PSEiPT , którego premiera odbyła się 11 maja 2012 
roku, uzyskując przy tym tytuł Animatora Kultury.


Pierwsze kroki w dziedzinie sztuk performatywnych stawiała pod 
kierownictwem Grzegorza Pleszyńskiego, a następnie pod czujnym 
okiem Brian’a Michaels’a na AST w Krakowie na Wydziale Teatru 
Tańca w Bytomiu. 


W lutym 2019 roku rozpoczęła współpracę z Mariną Abramović oraz 
Lysney Peisinger przy wystawie „Do czysta / The cleaner” w CSW w 
Toruniu. Przed rozpoczęciem wystawy wzięła udział w warsztatach 
„The Cleaning House”, przygotowujących do metod pracy Mariny 
podczas reperformowania jej dzieł, Otwarcie odbyło się 8 marca 
2019 roku.



16 kwietnia 2021 roku odbyła się premiera art video performance’u do 
muzyki Baascha „Echa grobowych rozwalin” reżyserii Oscara 
Sadowskiego, którą premierowo zaprezentował Kmag.  
[LINK] 
Współpracowała przy projekcie „Maria Magdalena –All is one”, 
realizowanego w 2015 roku przez Michała Pańszczyka, czy też etiudach i 
filmach dyplomowych („Powidok” – reż. Piotr Dudak, 2014 r., 
„Rodzeństwo” – reż. Bartłomiej Bala, 2016 r.) nagradzanych na wielu 
festiwalach zagranicznych. 


Jej debiut w pełnometrażowym filmie „Pociecha” w reżyserii Pawła 
Podlejskiego miał miejsce 5 listopada 2016 roku i przyniósł jej nagrodę ̨ 
Best Actress Feature na UNRESTRICTED VIEW FILM FESTIVAL w 
Londynie w 2018 roku oraz uznanie na wielu festiwalach zagranicą.  
[LINK]


Najnowszy film z jej udziałem „Miło mi Cię poznać” reżyserii Marianny 
Korman będzie miał premierę na tegorocznym festiwalu Tofifest w Toruniu.  
 
Oprócz tego od roku współpracuje z agencją kreatywną TheDreams 
Studio w Warszawie. Jest odpowiedzialna za realizacje wizualne, ruch 
sceniczny oraz wizerunek polskich Artystek muzycznych, takich jak; 
sanah, Amelia Andryszczyk, Bryska i wiele innych.  
[LINK]


https://vimeo.com/537399458
https://youtu.be/SwypWf4veb8
https://www.instagram.com/thedreamsstudio/


Przez ostatnie 2 lata współpracowała  z Och Teatrem w Warszawie przy 
spektaklu „Bal Manekinów” reżyserii Jerzego Stuhra, którego premiera 
odbyła się 27 kwietnia 2018 roku.


28 sierpnia 2019 roku odbyła się premiera jej najnowszego 
performance’u „Kochanka” w ramach Festiwalu Szekspirowskiego w 
nurcie alternatywnym SzekspirOff w Gdańsku. 

Jej autorski monodram „Paloma” zdobył w 2019 roku  nagrodę im. 
Roberta Paluchowskiego na 49 Festiwalu Fama w Świnoujściu oraz 
otrzymał nagrodę dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Pro Contra w Szczecinie. Monodram ten prezentowany był na 
licznych festiwalach w Polsce i zagranicą m.in. w kooperacji z Suzzane 
Von Borsody w Leverkusen w  Niemczech. 
[ZAPOWIEDŹ] 
[CAŁOŚĆ]  
 
W 2020 roku autorski spektakl „Gwiazdozbiór”, stworzony wspólnie z 
Bartłomiejem Gąsiorem został nagrodzony nagrodą Grand Prix na 
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Pro Contra w Szczecinie.  
[LINK]  
 

https://vimeo.com/295990984
https://youtu.be/j8kE9eI6sGM
https://vimeo.com/468036715/da69b6e1b0

