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Urodzona w 1991 r. w Kielcach. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie, wydział Malarstwa (dyplom w pracowni Grzegorza Sztwiertni). 
Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz na 
Uniwersytecie Sztuki w Berlinie, w Klasie Hito Steyerl. Zajmuje się sztuką 
wideo, instalacją, malarstwem. W swoich pracach odtwarza 
przeplatające się ze sobą nastroje, zaobserwowane sytuacje. Interesuje 
ją prostota w złożoności codziennego życia, przyczyny reakcji i zachowań 
innych osób. Często pracuję z materiałami znalezionymi posługując się 
techniką found footage. Jej prace prezentowane były m.in na wystawach 
zbiorowych w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1, w BWA Katowice, w Bunkrze 
Sztuki w Krakowie w 2018 r. oraz na wystawach indywidualnych m.in. w 
BWA Katowice, Galerii Wozownia w Toruniu. Laureatka Twórczego 
Stypendium Miasta Krakowa w roku 2018. Mieszka i pracuje w Krakowie.



Instalacja wykonana razem z Karoliną Jarzębak z okazji 
wystawy JUŻ w Galerii Jak Zapomnieć, 2019, sklejka, 
folia, aerograf.
https://www.facebook.com/events/647413875675596/

https://www.facebook.com/events/647413875675596/


Instalacja Brand event, 2019, drewno, pianka, folia aluminiowa, metal
https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/malposzczur-wystawa-porezydencyjna/

https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/malposzczur-wystawa-porezydencyjna/


China in my room, 2018, kadry z 
wideo,
http://www.bwa.katowice.pl/p/63
4/martyna_kielesinska_nie_ma_sie
_czym_martwic__wys/

http://www.bwa.katowice.pl/p/634/martyna_kielesinska_nie_ma_sie_czym_martwic__wys/


The Office, 2019,
ready made, 

technika mieszana,



Tom the Cat and Jerry the Mouse, 
kolaż cyfrowy, 2018



Obiekty Tom the Cat and Jerry the Mouse, 2018, 
drewno, sklejka, emulsja akrylowa

http://bunkier.art.pl/?wystawy=zwierzeta-domowe
http://www.bwa.katowice.pl/p/646/publikacja_pod

sumowujaca_wystawe_proba_sil/

http://bunkier.art.pl/?wystawy=zwierzeta-domowe
http://www.bwa.katowice.pl/p/646/publikacja_podsumowujaca_wystawe_proba_sil/


Tom the Cat and Jerry the Mause, kadry z wideo, 2018, 
found footage, 3’23’’
https://vimeo.com/275511517

https://vimeo.com/275511517


Salto Taniec, kadr z wideo, 2018, 
found footage, 03'59''

http://wozownia.pl/probuje-poruszyc-wolna-reka-
wystawa-zbiorowa/

http://wozownia.pl/probuje-poruszyc-wolna-reka-wystawa-zbiorowa/


Josie's social death, 2018, kadry z wideo, 
https://www.youtube.com/watch?v=kkcAyO1

wWqQ&t=79s
http://wozownia.pl/martyna-kielesinska-z-

zewnatrz-wszystko-wyglada-troche-inaczej/

https://www.youtube.com/watch?v=kkcAyO1wWqQ&t=79s
http://wozownia.pl/martyna-kielesinska-z-zewnatrz-wszystko-wyglada-troche-inaczej/


Został tylko Kac, który nie chce sczęznąć
Widok wystawy, 2018

https://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1861,Zostal_tylko_kac_kt
ory_nie_chce_sczeznac,0,0,index.php

https://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1861,Zostal_tylko_kac_ktory_nie_chce_sczeznac,0,0,index.php


Studium Kuchni, 2018, instalacia, styropian
Został tylko Kac, który nie chce sczeznąć
Widok wystawy, 2018



Kacyk, 2018, tkanina, Widok wystawy, Został 
tylko Kac, który nie chce sczęznąć,



Wydrukowane wideo, 2018, Został tylko Kac, 
który nie chce sczęznąć, Widok wystawy



Z zewnąrz wszystko wygląda zupełnie inaczej, 
kadry z wideo, 2017, found footage

https://vimeo.com/280243059

https://vimeo.com/280243059


Competition, kadr z wideo, 2017, found footage, 03’12’’
https://vimeo.com/217851955

https://vimeo.com/217851955


Hand in hand, wideo, 2017, 
found footage 04’03’’
https://vimeo.com/martynak
ielesinska/ramie

https://vimeo.com/martynakielesinska/ramie




Widok wystawy, to attract one must bare
their satine side, 

Instalacja Balkon 2017, styropian, plastik, pianka



Widok wystawy, To attract one must bare their satine side,
Instalacja christmas tree 2017,



Widok wystawy, to attract one must bare their satine
side, fragment instalacji Balkon 2017,


