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Muzyk, performer, ilustrator i grafik. Studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina ukończone z wyróżnieniem. Pracę magisterską pt. Zagadnienie improwizacji 

ruchowej oraz jej rola w metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a napisała pod kierunkiem dr hab. 

Magdaleny Stępień. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki 

ukończyła z wyróżnieniem rektorskim – dyplom w pracowni projektowania książki Macieja 

Buszewicza oraz pracowni ilustracji prof. Zygmunta Januszewskiego i rysunku w pracowni 

Jacka Staszewskiego. Otrzymała stypendium w Niemczech w pracowni ilustracji Georga 

Barbera (Atak). Brała udział w licznych konferencjach i warsztatach, m.in. w kolejnych 

Konferencjach Tańca Współczesnego w Bytomiu, w warsztatach z improwizacji w Kaliszu 

podczas Festiwalu Strefa Kontaktu, w Seminarium Rytmiki w Instytucie Emila Jaques-

Dalcroze’a w Genewie, konferencji w Instytucie Carla Orffa w Salzburgu i w wielu innych. 

Ważniejsze wystawy z jej udziałem to: Coming Out – najlepsze dyplomy ASP 2012, ArtNoble 

w Galerii Studio 2013, Książka Dobrze Zaprojektowana – Zacznijmy od dzieci – laureat 

konkursu, Must Have Łódź Design 2014 (wyróżnienie), Wystawa Ilustracji dziecięcej w 

ramach festiwalu Kino Dzieci 2015. Od kilku lat kontynuuje pracę pedagogiczną, prowadząc 

zajęcia muzyczno-ruchowe oraz autorskie zajęcia łączące muzykę i plastykę, co stanowi 

nieustanne źródło inspiracji.  

Od 2015 prowadzi zajęcia Kompozycja ruchu na wydziale Edukacji Muzycznej 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalności Rytmika). Od 

2013 roku współpracuje z Muzeum Fryderyka Chopina, współtworząc autorski program 

sobotnich zajęć muzyczno-plastycznych o nazwie Mała Akademia Chopinowska. Zajęcia te w 

2014 roku zdobyły wyróżnienie Warszawskiej Rodzinki. Współpracowała z Fundacją Muzyka 

Jest dla Wszystkich i w ramach projektu Akcja Labirynt przez trzy lata realizowała autorskie 

warsztaty o performance, a także warsztaty ilustracji oraz łączące muzykę i plastykę. Od 2008 

roku prowadzi nieustannie pracę z dziećmi w ramach cotygodniowych zajęć muzyczno-

ruchowych w warszawskich przedszkolach o autorskim programie nauczania. 

Muzycznie jest autorką licznych piosenek dla dzieci, wykorzystywanych podczas 

autorskich zajęć; autorka muzyki do kilku filmów animowanych w tym filmów Grzegorza 

Wacławka, oraz Małgorzaty Rżanek Danse Macabre, który prezentowany był na Festiwalu 

Filmowym w Cannes; autorka cyklu utworów na orkiestrę i zespoły kameralne. Obecnie 

pracuje nad własnym projektem muzycznym, działając pod pseudonimem Bovska, i tworząc 

wspólnie z Janem Smoczyńskim. Laureatka konkursu młodych talentów w Szczecinie FMT 

Nowa Energia 2015 oraz laureatka konkursu Piosenkarnia 2015. Wraz z Liwią Bargieł 

współtworzyła performatywny Mala duet. Prace powstałe w tym czasie Tam o piątej oraz Co 

widzisz? pokazywane były na festiwalach w Polsce i za granicą. Jako ilustrator i grafik 

współpracuje z takimi markami jak Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum 

Fryderyka Chopina, Agencja Wydawnicza Polskiego Radia, Kukbuk, Animoon, Green Cafe 

Nero, Wooden Story, Dembud oraz projektami autorskimi. Zajmuje się ilustracją samą w 

sobie oraz ilustracją w służbie użytkowej i projektowaniem z nią połączonym tj. książki, 

plakaty, identyfikacje itp. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


