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eksponowane w Polsce,
Włoszech, Francji, Wielkiej
Brytanii i na Słowacji. Jest
autorką książki "Cięcie - włosy
ludu polskiego" wydanej przez
Wydawnictwa Bosz w
nakładzie 2000 egzemplarzy.
Jej działania były opisywane
m.in. w Gazecie Wyborczej,
Dzienniku Zachodnim, G'rls
Room, oraz omawiane w
radiach: RDC, Trójka,
Czwórka oraz Polskim Radiu
24.
Jest finalistką
międzynarodowych
konkursów, w tym
Międzynarodowego Biennale
Plakatu w Lublinie i Triennale
Plakatu w Trnawie. Pracę
magisterską i licencjacką
obroniła z wyróżnieniem oraz
wynikiem celującym na
Projektowaniu Graficznym
ASP Katowice, doktoryzuje się
na macierzystej uczelni i
pomaga w Pracowni Plakatu
207 prof. Romana Kalarusa.
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