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MUT: W zeszłym roku stworzyłaś specjalnie dla naszego ma-
gazynu projekt, który dziś podbija Europę; najpierw ukazał 
się on na stronie Vogue'a, potem powstała wystawa w Lon-
dynie, dziś piszą o nim międzynarodowe portale. Mówimy tu 
o zjawiskowym Etno – tym, które stało się już Twoją 
międzynarodową wizytówką. Opowiedz, proszę o swoim 
projekcie.
BB: Zaczynając od początku, kiedy wiosną ubiegłego roku 
przyznaliście mi tytuł Artysty Roku, wiedziałam, że mój 
następny edytorial musi być  zjawiskowy. W maju byłam  
z mężem u przyjaciół, którzy są właścicielami niewielkiego 
skansenu niedaleko Opoczna. Jestem fanką sztuki ludowej 
od zawsze, ale lubię ją trochę modernizować, zestawiać 
z różnymi, czasem zupełnie nowoczesnymi elementami. 
Mam wrażenie, że dzięki temu jest  szerzej odbierana i tak 
właśnie stało się z niepozornymi na pierwszy rzut oka, 

papierowymi kwiatami. Same w sobie są ładne, wdzięczne 
i od 19. wieku spełniały, zwłaszcza na wsiach, ważną rolę  
w dekorowaniu  mieszkań, ram świętych obrazów czy przy-
drożnych kapliczek. Krepina była tania, łatwo dostępna, 
a dzięki zręcznym palcom bibułkarek można było z niej 
wyczarować cuda. To był początek mojej idei. Pomyślałam, 
że świetnie byłoby zrobić z nich bajecznie kolorowe korony. 
Najpierw opracowałam zestawy kolorystyczne, tak, aby 
cały cykl był różnorodny, a następnie zaprojektowałam 
formę, którą miały przybrać. Kwiaty wykonywała dla mnie 
Edyta, ale ja byłam cały czas obecna podczas pracy nad 
nimi, aby móc je dostosować do mojego projektu. Chciałam, 
żeby portrety ETNO nawiązywały do obrazów z licznymi 
wizerunkami Matki  Boskiej, świętych, ale aby były inne. 
Mieszałam ze sobą elementy różnych kultur. W stylizacjach 
można znaleźć inspiracje hinduskie, z południa Europy, 

jak i nasze, słowiańskie. Kolejnym krokiem było zgroma-
dzenie biżuterii. Część z niej kupiłam, część pożyczyłam, 
przy czym dodam, że rzeczywiście pochodziła z całego 
świata. Ponieważ moją pasją jest recycling ubrań i tkanin, 
których mam całkiem sporo, więc zaprojektowanie, a potem 
przeszycie ubrań do powstałych już elementów całości, 
było dosyć łatwe. Dopiero na samym końcu zaprojektowa-
łam makijaże, który miały spajać całość. Zdjęcia powstały  
w moim ogrodzie i nawet pogoda sprzyjała temu projekto-
wi, gdyż było wtedy piękne słońce. Edytorial się spodobał. 
Rzeczywiście, jedno ze zdjęć ukazało się w elektronicznej 
wersji włoskiego Vogue’a, zaś  cały cykl dziewięciu portre-
tów ETNO miał wystawę w londyńskiej The Brick Lane 
Gallery. Była to wspólna wystawa moja i fotografa, którego 
zaprosiłam do zrobienia zdjęć.
MUT: Twoje prace inspirowane są między innymi polską sztu-
ką ludową, nie sposób jednak nie dostrzec w nich i innych 
inspiracji, w zasadzie z każdej szerokości geograficznej…
BB: Nie jestem wielkim podróżnikiem, ale zwiedzając inne 
kraje czy miasta, nawet w Polsce, zawsze staram się zobaczyć 
zabytki kultury danego regionu. To, jacy jesteśmy, jaką 
mamy wrażliwość na odbieranie piękna i jakie poczucie 
estetyki kształtuje ilość obejrzanych dzieł sztuki - tej dawnej, 
ale też współczesnej, w tym sztuki ludowej. Kolekcjonuję 
albumy ze sztuką oraz wszystko, co się z nią wiąże, oglądam 
filmy, chodzę do muzeów. Poznaję świat poprzez sztukę 
danego kraju i czas, w jakim ona powstaje. Daje to wielkie 
możliwości, pozwala bowiem kreować coś zupełnie nowego 
bez ignorowania tego, co było.
MUT: Skąd Twoje zamiłowanie do sztuki ludowej? Wspominam 
Twoje romantyczne edytoriale z wykorzystaniem koronek 
wykonywanych według Twojego projektu przez koniakowskie 
koronczarki. Dlaczego tak lubisz etno?
BB: Pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, z małego prowin-
cjonalnego  miasteczka i jak to bywa w takich miejscach, 
życie toczy się wokół świąt kościelnych i związanych  
z nimi obrzędów. To wspólne pieczenie bożonarodzenio-
wych cieszyńskich małych ciasteczek, malowanie jajek 
wielkanocnych i przygotowanie koszyka ze "święconką", ko-
niecznie z koronkową serwetką z Koniakowa. Koniakowskie 

BEATA BOJDA
make up artist, stylista ubioru, projektantka mody. Jej makijaże drukują najlepsze w  Polsce magazyny zajmujące się makijażem. 
Edytorial Etno powstał dla „Make up Trendy, który  umieścił jedno ze zdjęć na swojej okładce we wrześniu 2015 roku. Także 
jeden z jej makijaży znalazł  się na okładce pisma „LNE”, które przyznało jej w ubiegłym roku tytuł Beauty Industry Icon. 
Pracowała jako charakteryzator i kostiumograf  przy wielu produkcjach filmowych między innymi w „Kochaj i tańcz”, „Tancerze” 
czy ostatnio z Andrzejem Chyrą i Anną Cieślik w „Agape”. Oprócz makijaży zajmuje się stylizacją ubioru oraz projektowaniem. 
Obecnie studiuje w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. W kwietniu 2015 przyznano jej tytuł Artysty Roku  
w dziedzinie makijażu a w tym roku znalazła się wśród nominowanych do tej nagrody. Jej projekty ETNO i MYSTEROUS 
były wystawione w londyńskiej The Brick Lane Gallery. Edytorial ETNO przyniósł jej ogromną popularność, napisał o nim 
między innymi NEWSWEEK a włoska edycja VOGUE'A pokazała jedno ze zdjęć na swoich stronach. W listopadzie cały 
cykl zostanie pokazany w Paryżu. Inspiracją do jego powstania były papierowe pająki, które są charakterystyczne dla regionu 
opoczyńskiego. Bibułkarstwo, które miało swój początek w XIX w.  jest zanikającym rzemiosłem i dlatego artystka chciała pokazać 
jego  nieprzemijającą urodę. Cały cykl  składa się z 20 portretów, które są mieszanką kultur a łącznikiem między 
nimi są papierowe korony wykonane z bibułki, tak specyficzne dla polskiej kultury. Pozostałe prace projektantki 
można zobaczyć na stonie: vintouch. org 

koronki kojarzyły mi się zawsze odświętnie, a że mieszkam 
niedaleko, pomyślałam sobie, że warto pokazać je też gdzie 
indziej i dzięki temu powstały ślubne stylizacje z koronka-
mi w roli głównej. W swoich pracach lubię różnorodność 
i obok sztuki ludowej często sięgam po inne inspiracje. 
Na pewno pamiętasz mój wyklejany makijaż, gdzie za tło 
posłużyły mi prace polskiego malarza i grafika, Stanisława 
Jakubczaka.
MUT: Jako pierwsi prezentujemy dziś Twój nowy Etno Pro-
jekt:) jesteśmy pewni, że zawładnie on sercami wielu osób na 
całym świecie. Opowiedz o procesie tworzenia, materiałach, 
technice oraz osobach, które pomogły Ci przy  realizacji tak 
perfekcyjnie przygotowanych stylizacji.
BB: NEW ETNO jest kontynuacją pierwszego cyklu por-
tretów i powstawało podobnie jak przedtem, z tym, że 
było mi łatwiej go zrealizować. W większości stylizacji 
wykorzystałam istniejące już korony, nieznacznie je tyl-
ko modernizując, nie musiałam także kupować biżuterii, 
którą w całości wypożyczyła mi firma by Dziubeka, a do 
wykonania sesji zdjęciowej  zaprosiłam tym razem moją 
przyjaciółkę ze studiów w łódzkiej Wyższej Szkole Sztuki 
i Projektowania, Ewę Żylińską. Nowy cykl, tak jak po-
przedni, liczy dziewięć zdjęć. Ponieważ chciałabym potem 
pokazać komplet prac w Paryżu i Londynie, w najbliższym 
czasie powstaną jeszcze dwa zdjęcia i ostatecznie ETNO 
będzie się składało z dwudziestu portretów.
MUT: Nie mogę nie zapytać o makeup. Twoje prace wyróżnia 
wyjątkowa stylizacja, ale też makeup pełni w nich ogromną 
rolę. Jak tworzysz makijaże – czy pierwsza jest stylizacja  
i na jej bazie kreujesz makijaże czy też to makijaż inspiruje 
powstanie danej stylizacji?
BB: To wszystko zależy od tego co robię. Jeśli decyduję się 
wykonać makijaż  na zadane przez wasze pismo tematy, tak 
jak w wypadku makijaży  pastelowych, najpierw projektuje 
makijaż, jego kolorystykę, sposób  wykonania, intensyw-
ność barwy i rodzaj faktury a dopiero potem dostosowuję 
do niego stylizację oraz wybieram odpowiednią modelkę.  
W wypadku Etno było odwrotnie najpierw była stylizacja 
a potem projektowałam makijaż, który miał być dopeł-
nieniem całości.                                                                               

”SZTUKA pozwala tworzyć coś zupełnie 
nowego bez ignorowania tego, co było”
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NEW
ETNO

Make up/style: Beata Bojda
Fotograf: Ewa Żylińska
Retusz: Anna Wolkaniec
Modelki: Patrycja Witkowska, 
Nikola Pasterny, Roksana Kaźmierczak
Biżuteria: Dziubeka
Papierowe korony: Edyta Cieślik-Moczek
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