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9. Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Pieńków 2010 rozpoczęły się 15 września i trwały do 24 września 2010 w Pieńkowie, Chełmie, Lublinie
i okolicach. ∙ W tym roku gościliśmy młodych artystów z ośrodków sztuki w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Mińsku na Białorusi, Poznaniu, Warszawie
i Wrocławiu oraz specjalnie zaproszonych goście ze Lwowa na Ukrainie i z Warszawy. ∙ Jak zwykle, uczestnicy zostali wybrani przez nasze
Międzynarodowe Jury składające się z profesora Stanisław Baj (Honorowego Dyrektora Artystycznego, ASP w Warszawie), profesora Zbigniewa Gorlaka
(ASP Gdańsk), Ovika Kazariana (malarz), profesor Katarzyny Koczynskiej-Kielan (ASP Wrocław), profesora Piotr Kielan (ASP Wrocław), profesora Tomasz
Zawadzki (UMCS Lublin) oraz dr Marka Marii Pieńkowskiego (Prezes Fundacji), na podstawie złożonych elektronicznych portfolio około 50 kandydatów.
∙ Po rekrutacji, w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych udział wzięli następujący artyści: Katarzyna Bąkowska z Warszawy, Ewa Bęben
z Poznania, Michał Gątarek z Wrocławia, Piotr Makowski z Gdańska, Beata Rojek z Wrocławia; Natalia Sipurzyńska z Poznania, Katarzyna Stryszowska
z Krakowa; Natalia Tabusheva z Mińska – Białoruś, Krzysztof Turlewicz z Lublina oraz Anton Vyrvo w Mińska na Białorusi. Ponadto, specjalne
zaproszenie gospodarza warsztatów otrzymali w tym roku: Ostap Lozynskyy ze Lwowa i Maciej Pakalski z Warszawy. ∙ Ze względu na budowę
w Pieńkowie, w tym roku artyści byli zakwaterowani w Domu Pracy Twórczej w Uhrze pod wspaniała opieką Iwony Chomik - Dawtian, córki Teresy Chomik,
która z nami stale współpracuje. ∙ Tegoroczne Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne miały okazje się rozpocząć się specjalnym wydarzeniem,
produkcją teatralną Leszka Mądzika. Artyści mogli obejrzeć spektakl zatytułowany „Wilgoć", który wystawiono w Muzeum na Majdanku. Było to dla
nich ogromne przeżycie. ∙ Uczestnicy tegorocznych warsztatów odwiedzili chełmskie Muzeum Sztuki Współczesnej, a następnie udali się do Zamościa,
perły renesansu, gdzie zwiedzili liczne lokalne muzea oraz spotkali się z miejscowymi twórcami. Kolejną atrakcją było zwiedzanie renesansowego
Zespołu Pałacowego Zamoyskich w Kozłówce. Tradycją corocznych warsztatów artystycznych są spotkania w rezydencji dr Pieńkowskiego gdzie jak
zawsze toczą się rozmowy o sztuce i kulturze. ∙ Na wernisażu wystawy poplenerowej 24 września 2010 r. w Domu Pracy Twórczej w Uhrze jury uznało,
że Grand Prix 9. Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych Pieńków 2010 należy się Katarzynie Stryszowskiej z krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. ∙ Zebrani na uroczystej gali goście, artyści, politycy i przyjaciele Fundacji podziwiali dzieła sztuki i gratulowali laureatce.

Dr Marek M. Pieńkowski

Prezes Fundacji



The Ninth Pienkow International Art Workshop commenced on September 15, 2010 and concluded September 24, 2010 in Chelm, Poland. This year we
hosted young artists from art centers in Gdansk, Krakow, Lublin, Minsk, Poznan, Warsaw and Wroclaw. Amongst the participants were specially invited
guest artists from Lviv and Warsaw. ∙ The artists were selected by our Art Advisory Committee, which consisted of Professor Stanislaw Baj (Honorary
Artistic Director, ASP Warsaw), Professor Zbigniew Gorlak (ASP Gdansk), Ovik Kazarian (painter), Professor Katarzyna Koczynska-Kielan (ASP Wroclaw),
Professor Piotr Kielan (ASP Wroclaw), Professor Tomasz Zawadzki (UMCS Lublin), and Dr. Marek Maria Pienkowski (President of Foundation), based
upon submitted electronic portfolios from approximately 50 candidates. ∙ The following artists were awarded an opportunity to compete in The Ninth
Pienkow International Art Workshop: Katarzyna Bakowska (Warsaw), Ewa Beben (Poznan), Michal Gatarek (Wroclaw), Piotr Makowski (Gdansk), Beata
Rojek (Wroclaw), Natalia Sipurzynska (Poznan), Katarzyna Stryszowska (Krakow), Natalia Tabusheva (Minsk), Krzysztof Turlewicz (Lublin), and Anton Vyrvo
(Minsk). Our specially invited participants included Ostap Lozynskyy (Lviv) and Maciej Pakalski (Warsaw). ∙ As a result of the construction at Pienkow,
this year’s artists were accommodated at the Uher creative arts center under the wonderful and hospitable care of Iwona Chomik – Dawtian, 
the daughter of our regular hostess Teresa Chomik. ∙ The Ninth Pienkow International Art Workshop kicked off with a very special event this year. We were
able to attend a production by the theatrical group of Professor Leszek Mądzik, entitled “Wilgoc,” which was performed in Majdanek Memorial Museum.
Our artists and special guests visited both the Chelm Museum of Contemporary Art and Zamosc, a renaissance jewel, to explore the local museums
and meet with local artists. Additionally, we toured the Zamoyski family’s Kozlowka palace and accompanying museum. We also enjoyed gathering
for receptions at my Pienkow Residence to both casually socialize and, more specifically, discuss art and culture. The Ninth Pienkow International Art
Workshop was concluded with an exhibition at Uher creative arts center in which all the art created over the duration of the workshop
was put on display. The Art Advisory Committee selected Katarzyna Stryszowska (ASP Krakow) as the grand prize winner
of The Ninth Pienkow International Art Workshop, 2010. ∙ Finally, we concluded our celebratory gala at the Uher creative
arts center, which brought together this year’s participants with additional friends including local artists and politicians.

President

Dr. Marek M. Pieńkowski



We wrze śniu ubie głe go ro ku od by ły się w Do mu Pra cy Twór czej w Uhrze 9. Mię dzy na ro -
do we Warsz ta ty Ar ty stycz ne Pień ków 2010. Ideą ich twór cy i me ce na sa, dr Mar ka Pień kow -
skie go jest kon fron ta cja naj młod szych rocz ni ków ma la rzy re pre zen tu ją cych róż ne kra je
i uczel nie ar ty stycz ne – a więc i róż ne po sta wy twór cze. ∙ Ośmio ro ar ty stów z pol skich
ośrod ków aka de mic kich – War sza wy, Kra ko wa, Po zna nia, Wro cła wia i Lu bli na oraz tro je 
ar ty stów z Bia ło ru si i Ukra iny pra co wa ło przez 10 dni; na stęp nie ju ry, skła da ją ce się z uzna -
nych ar ty stów wska za ło zdo byw cę Grand Prix, któ rym zo sta ła ab sol went ka kra kow skiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych, Ka ta rzy na Stry szow ska. ∙ Obec na wy sta wa w Pa ła cu Sztu ki
TPSP w Kra ko wie pre zen tu je ob ra zy wszyst kich uczest ni ków ubie gło rocz nych warsz ta tów.
Stwa rza to moż li wość po rów na nia kli ma tów ar ty stycz nych pa nu ją cych w uczel niach, z któ -
rych wy wo dzą się ci mło dzi ar ty ści. Dla nich sa mych eks po zy cja ta sta no wi do sko na łą
oka zję za pre zen to wa nia się szer szej pu blicz no ści, kry ty kom, ku ra to rom, wła ści cie lom ga le -
rii oraz ko lek cjo ne rom. ∙ Dzię ku jąc Pa nu dr Mar ko wi Pień kow skie mu za tę pięk ną ini cja ty -
wę ży czę, by każ de go ro ku przy no si ła ona zna ko mi te re zul ta ty, ujaw nia jąc ko lej ne ta len ty
naj młod szych po ko leń ma la rzy, stwa rza jąc im za ra zem szan sę ar ty stycz ne go roz wo ju.

Prof. Adam Wsiołkowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie



The Ninth International Art Workshop were held last September at the house of creative
work in Uher. The idea of its creator and patron, Dr. Marek Pienkowski is to confront young
painters with the divergent creative attitudes and artistic approaches of their contem-
poraries who hail from different countries and art schools. ∙ Eight artists from the Polish
Academic centers in Warsaw, Krakow, Poznan, Wroclaw and Lublin as well as three artists
from Belarus and the Ukraine had the opportunity to create art over the course of ten
days with limited distractions. Finally, the jury of established artists appointed Katarzyna
Stryszowska, a graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, as the winner of the grand
prize. ∙ “The Society,” the current exhibition at the Palace of Fine Arts in Krakow, presents
the works of all participants at last year’s workshop. It gives the possibility to compare
the prevailing artistic climates of the artistic centers where those young artists were educated.
This exhibition provides an excellent opportunity for these young artists to present them-
selves to a wider popular audience as well as critics, curators, gallery owners and collectors.
∙ I would like to thank Dr. Marek M. Pienkowski for his wonderful initiative. I hope that it will
– year after year – bring excellent results and reveal the great talents of the youngest gen-
eration of artists while giving them an opportunity for continued artistic development. 

Prof. Adam Wsiołkowski 
Rector of the Academy of Fine Arts in Krakow 
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9. Międzynarodowych  Warsz ta tów  Ar t ys t ycznych  P i eńków 2010
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uczestnicy

Katarzyna Bąkowska z ASP w Warszawie

Ewa Bęben z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Michał Gątarek z ASP we Wrocławiu

Piotr Makowski z ASP w Gdańsku

Beata Rojek z ASP we Wrocławiu

Natalia Sipurzyńska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Katarzyna Stryszowska z ASP w Krakowie

Natalia Tabusheva z ASP w Mińsku na Białorusi

Krzysztof Turlewicz z UMCS w Lublinie

Anton Vyrvo z ASP w Mińsku

Ponadto, specjalne zaproszenie gospodarza warsztatów otrzymali w tym roku:

Ostap Lozynskyy z ASP we Lwowie 

Maciej Pakalski z ASP w Warszawie 



participants

Katarzyna Bakowska from ASP Warsaw

Ewa Beben from ASP Poznan 

Michal Gatarek from ASP Wroclaw 

Piotr Makowski from ASP Gdansk 

Beata Rojek from ASP Wroclaw 

Natalia Sipurzynska from ASP Poznan

Katarzyna Stryszowska from ASP Krakow 

Natalia Tabusheva from ASP Minsk

Krzysztof Turlewicz from ASP Lublin

Anton Vyrvo from ASP Minsk

In addition, we also hosted two special guests this year: 

Ostap Lozynskyy from ASP Lviv

Maciej Pakalski from ASP Warsaw



Selected exhibitions: 2007 “Studio 64” Young Artists Gallery, Warsaw ∙ 2009
“Structures” Young Artists Gallery, Warsaw ∙ 2009 “Particular SPOTS” Regional Museum,
Kutno ∙ 2009 National Exhibition of drawing, Wozownia Gallery, Torun ∙ 2010 “Structures”
Gallery of Action, Warsaw ∙ 2010 Ogólnopolska Wystawa Rysunku Galeria Wozownia,
Torun ∙ 2010 2.0 Gallery, Warsaw ∙ 2010 Festival “City of Celebrities” Hall of Art, Zyrar-
dow ∙ 2010 Design Bilioneurobab, Warsaw ∙ 2010 Diploma’s Exhibition of Warsaw Acad-
emy Arts’s graduates, Aula Gallery, Warsaw ∙ 2010 Finalists Exhibition of Siemens 2010
Artistic Prize, Academy Room Gallery, Warsaw ∙ 2010 "Garden of Hope” National Mu-
seum, Warsaw ∙ Arcade of Art Imielin II, painting / object, Gallery of Action, Warsaw ∙

2011 Paintings and Installations, BWA Gallery, Plock

Katarzyna
Bąkowska-
Roszkowska

Wy bra ne wy sta wy: 2007 „Pra cow nia 64” Ga le ria Mło dych Twór ców, War sza wa ∙

2009 „Struk tu ry” Ga le ria Mło dych Twór ców, War sza wa ∙ 2009 „Miej sca Szcze gól ne”
Mu zeum Re gio nal ne, Kut no ∙ 2009 Ogól no pol ska Wy sta wa Ry sun ku Ga le ria Wo zow -
nia, To ruń ∙ 2010 „Struk tu ry” Ga le ria Dzia łań, War sza wa ∙ 2010 Ogól no pol ska Wy sta wa
Ry sun ku Ga le ria Wo zow nia, To ruń ∙ 2010 Ga le ria 2.0, War sza wa ∙ 2010 Fe sti wal „Mia -
sto Gwiazd” Ha la Sztu ki, Ży rar dów ∙ 2010 De sign Bi lio neu ro bab, War sza wa ∙ 2010 Wy -
sta wa po dy plo mo wa Au la Aka de mii Sztuk Pięk nych, War sza wa ∙ 2010 Wy sta wa
fi na li stów na gro dy ar ty stycz nej Sie men sa Ga le ria Sa lon Aka de mii, War sza wa ∙ 2010
„Ogród Na dziei” Mu zeum Na ro do we, War sza wa ∙ 2010 Pa saż Sztu ki Imie lin II, ma lar -
stwo/obiekt, Ga le ria Dzia łań, War sza wa ∙ 2011 ma lar stwo i in sta la cje, Ga le ria BWA, Płock

Magister Sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2005-2010.

A graduate of Painting Faculty of Fine Arts at Warsaw, 2005-2010.
Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw.
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bakowskak@wp.pl
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„Żółty”, olej na płótnie, 2010 ∙ “Yellow”, oil, canvas, 2010



2005-2010 studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Wy bra ne wy sta wy: 2000 in dy wi du al na wy sta wa ma lar stwa, Ku ra to rium Oświa ty, Wro cław ∙ 2006 wy sta wa ma lar stwa
ple ne ro we go, Do bro mierz ∙ 2009 wy sta wa gra fi ki stu den tów ASP we Wro cła wiu „Chleb”, Mu zeum Re gio nal ne, Ja wor ∙ 2007,
2008 ∙ 2009 wy sta wa ma lar stwa stu den tów z pra cow ni prof. Alek san dra Dy mi tro wi cza, Wro cław ∙ 2008 in dy wi du al na
wy sta wa. Ga le ria „Pod Psem”, ASP Wro cław ∙ 2009 wy sta wa ma lar stwa stu den tów ASP we Wro cła wiu, Ga le ria EM DES,
Wro cław ∙ 2009-2010 ob jaz do wa wy sta wa „Mło de Ma lar stwo Pol skie – Sztu ka z Dol ne go Ślą ska”, Dre zno, No rym ber ga,
Bad Re ichen hall, Wies ba den, Akwi zgran, Niem cy

2005-2010 Painting and Sculpture Faculty of Academy of Fine Arts in Wroclaw.

Selected exhibitions: 2000 Individual Painting Exhibition in Education Administration
Center, Wroclaw ∙ 2006 Open Air Painting Exhibition, Dobromierz ∙ 2009 Graphics Exhi-
bition of ASP Wrocław “Chleb”, Regional Museum, Jawor ∙ 2007, 2008, 2009 Painting Ex-
hibition Students Group, Atelier of Professor Aleksander Dymitrowicz atelier, Wroclaw ∙ 2008
Individual Painting Exhibition, Gallery „Pod Psem”, ASP Wroclaw ∙ 2009 Painting Exhibi-
tion of ASP Students, Gallery EMDES, Wroclaw ∙ 2009-2010 “Young Polish Painting – Art
from Lower Silesia”, Drezno, Norymberga, Bad Reichenhall, Wiesbaden, Akwizgran, Germany

22

Michał 
Gątarek

michal.gatarek@o2.pl

Magister Sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw.

Ur. Born 1985 Rymanów, Rym
anow



Bez tytułu, olej na płótnie, 20/30, 2010 ∙ untitled, oil, canvas, 20/30, 2010



Od 2007 studia doktoranckie, Instytut Etnologii Narodowej Akademii Nauk. ∙ 2004-2006 studia
na Wydziale Rzeźby, Lwowska Akademia Sztuk Pięknych. ∙ 2001-2005 studia w Zakładzie
Historii Sztuki i Teorii, Lwowska Akademia Sztuk Pięknych. ∙ 1998-2004 studia licencjackie
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Zdobniczych i Rzemiosła we Lwowie.

Wybrane wystawy: 2001 wystawa „Art Of Youth”, Pałac Sztuk Pięknych, Lwów ∙ 2002 plenerowy projekt malarski
„Bosphorian Agones, Kercz – laureat ∙ 2002-2007 Salon Jesienny, Pałac Sztuk Pięknych, Lwów ∙ 2005 wystawa
fotograficzna „We are Coming”, Lwów, Rzeszów, Toronto ∙ 2005 wystawa indywidualna „Etiud”, Galeria Dzyga, Lwów ∙

2007 wystawa „Lwów ekumeniczny”, Muzeum Narodowe, Lwów ∙ 2009 wystawa „Artystyczna mapa Ukrainy. Lwów”,
Centrum Sztuki Współczesnej, Kijów ∙ 2009 wystawa „Molytva Chudoznyka”, Galeria 11, Lwów ∙ 2009 Art. – Projekt
„Kontemplując ikony” w ramach projektu „Po bozhestvu”, Filharmonia Lwowska, Kościół Clement we Lwowie, P. Chajkovsky
Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy w Kijowie ∙ 2010
wystawa indywidualna malarstwa „Ru’ska 10”, Galeria, Lwów ∙

2010-2011 Art-Projekt „Vid Romana do Jordanay”

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Gaude Polonia”, realizacja projektu
w Muzeum Narodowym w Krakowie – 2009.

Since 2007 PhD program at The Etnological Institute of The Ukrainian National Academy of Sciences.
∙ 2004-2006 Master Degree at The Lviv National Academy of Arts, Department of Monumental Art
∙ 2001-2005 training at The Lviv National Academy of Arts, Art History and Theory Department. ∙
1998-2004 Bachelor Degree at The Ivan Trush State College of Decorative Arts and Crafts in Lviv.

Selected exhibitions: 2001 “Art 
Of Youth”, Polish Minister of Culture’s
Palace of Arts, Lviv ∙ 2002 plain-air painting project Scholarship “Gaude Polonia”, 2009.
“Bosphorian Agones”, Kercz – laureate ∙ 2002-2007 “The Autumn Salon”, Palace of Arts,
Lviv ∙ 2005 Photo-exhibition “We are Coming”, Lviv, Rzeszow, Toronto ∙ 2005 personal
exhibition “Etiud”, Dzyga Gallery, Lviv ∙ 2007 exhibition “Lviv Encaustic”, National Museum,
Lviv ∙ 2009 exhibition “The Art Map of Ukraine. Lviv”, Contemporary Art Center, Kiev ∙ 2009
exhibition “Molytva Chudoznyka”, Gallery 11, Lviv ∙ 2009 Art – Project “Contemplating an
Icon” part of the project “Po bozhestvu”, Lviv Philharmonic Theatre, st. Clement Church in
Lviv, The P. Chajkovsky National Music Academy of Ukraine in Kiev ∙ 2010 personal paint-
ing exhibition “Ru’ska 10”, Gallery, Lviv ∙ 2010-2011 Art.-Project “Vid Romana do Jordana”
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Polish Minister of Culture’s
Scholarship “Gaude Polonia,” 2009.

Ur. Born 1983 Lwów, Lviv, Ukra
ina

, U
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artmanol@ukr.net

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Lviv, Ukraine.

Magister Sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie, Ukraina.

Ostap
Lozynskyy



olej na płótnie, 2010 ∙ oil, canvas, 2010



Od 2005 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
∙ 2004-2011 studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Wybrane wystawy: 2010 „Fragmenty malarstwa”, Galeria Jesionowa 4/3, Gdańsk ∙ 2010 Artystyczna
Podróż Hestii 2010, wystawa pokonkursowa, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot ∙ 2010 „Gala Artystyczna”
4opak akademicki, Akademia Muzyczna, Gdańsk ∙ 2010
wystawa Katedry Rysunku, Wydział Malarstwa, ASP, Gdańsk

Stypendium Marszałka Województwa
Pomorskiego 2010/2011. ∙ Stypendium Miasta
Gdyni 2010/2011.

Since 2005 Painting Department of Academy of Fine Arts In Gdansk. ∙
2004-2011 University of Technology In Gdansk, Architecture.

Selected exhibitions: 2010 “Fragments of Painting”, Gallery Jesionowa 4/3,
Gdansk ∙ 2010 Exhibition of Works of “Artistic Journey Hestia 2010”, National Art
Gallery, Sopot ∙ 2010 “Art Gala” 4opak akademicki, Academy of Music, Gdansk ∙

2010 group exhibition of drawing, ASP, Gdansk

Ur. Born 1985, Gdynia
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Piotr 
Makowski

piotr.j.makowski@gmail.com

Magister Sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Gdansk.



„Kompozycja Uh-1”, akryl, płótno 110/110, 2010 ∙ “Composition Uh – 1”, acryl, canvas, 110/110, 2010



Wy bra ne wy sta wy: 2007 wy sta wa Pra cow ni 59, Ga le ria Dzia łań, War sza wa ∙

2007 wy sta wa ma lar stwa Pra cow ni 68, BWA, Sa nok ∙ 2007 wy sta wa ma lar stwa, 
So ko łow ski Dom Kul tu ry ∙ 2009 wy sta wa ma lar stwa, Mu zeum Re gio nal ne, Kut no ∙

2009 wy sta wa Pra cow ni 64, Ga le ria „Wy sta wa”, War sza wa ∙ 2009 wy sta wa Pra cow -
ni 59, Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry na ul. Ła zien kow skiej, War sza wa ∙ 2010 wy sta wa 
in dy wi du al na w Ga le rii Dzia łań na war szaw skim Ur sy no wie ∙ 2010 wy sta wa fi na li stów
ar ty stycz nej na gro dy Sie men sa w Sa lo nie Aka de mii, War sza wa ∙ 2010 wy sta wa 
w ra mach Fe sti wa lu Mia sto Gwiazd, Ży rar dów ∙ 2010 wy sta wa Naj lep szych Dy plo mów
Aka de mii Sztuk Pięk nych 2010, Gdańsk

2005-2010 Painting Faculty of Academy of Fine Arts in Warsaw.

Selected exhibitions: 2007 Studio 59, Gallery of Action, Warsaw ∙ 2007 painting exhibition of Stu-
dio 68, BWA, Sanok ∙ 2007 painting exhibition, Community Center, Sokolow ∙ 2009 painting exhibition,
Regional Museum, Kutno ∙ 2009 Studio 64, Gallery “Wystawa”, Warsaw ∙ 2009 Studio 59, Youth Com-
munity Center – Lazienkowska Str., Warsaw ∙ 2010 indywidual exhibition, Gallery of Action, Warsaw ∙

2010 Finalists exhibition of Siemens 2010 Artistic Prize, Academy Room Gallery,
Warsaw ∙ 2010 exhibition at the Festival City Star, Zyrardow ∙ 2010 Best Diplo-
mas of Academies of Fine Arts Exhibition, Gdansk
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Maciej 
Pakalski

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na rok 2009/2010.maciej_pakalski@wp.pl

2005-2010 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Ur. Born

1983
Warszawa, Warsaw

Magister Sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw.



Bez tytułu, relief, 102/186, 2010 ∙ Untitled, relief, 102/186, 2010



3
0Ewa 

Piątkowska
ewabeben1@wp.pl

2009-2011 stu dia po dy plo mo we – Edu ka cja Ar ty stycz na na Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Po zna niu. ∙ 2004-2009 stu dia na Kie run ku Ma -
lar stwo w za kre sie ma lar stwa szta lu go we go i ry sun ku na Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Po zna niu.

2009-2011 – Artistic Education Postgraduate Studies. Academy of Fine
Arts in Poznan. ∙ 2004-2009 – Studies in the field of painting majoring
in easel painting and drawing. Academy of Fine Arts in Poznan.
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Magister Sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Poznan.



„Układ otwarty”, olej na płótnie, 130/105, 2010 ∙ “Open system”, oil, canvas, 130/105, 2010



3
2Beata 

Rojek
beabroj@gmail.com

2004-2005 licencjat z projektowania graficznego na wydziale Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. ∙ 2005-2007 studia na Wydziale Malarstwa
i Rzeźby, kierunek Malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu. 

Wy bra ne wy sta wy: 2007 wy sta wa in dy wi du al na w Ośrod ku Po staw Twór czych, Wro cław ∙ 2008 wy sta wa in dy wi -
du al na w „mo og ca fe” w Hau ge sund, Nor we gia ∙ 2009 wy sta wa in dy wi du al na w G23, Wro cław ∙ 2009 wy sta wa in dy -
wi du al na w Ośrod ku Po staw Twór czych, Wro cław

2004-2005 bachelor Graphics Faculty of Academy of Fine Arts in Wroclaw. ∙
2005-2007 Painting and Sculpture Faculty of Academy of Fine Arts in Wroclaw

Selected exhibitions: 2007 individual exhibition, Osrodek Postaw Tworczych, Wroclaw ∙

2008 individual exhibition “moog cafe” in Haugesund, Norway ∙ 2009 individual exhibition,
G23, Wroclaw ∙ 2009 individual exhibition, Ośrodek Postaw Twórczych, Wroclaw

Ur. Born 1985

Magister Sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw.



olej na płótnie, 2010 ∙ oil, canvas, 2010



2003-2008 stu dia na Wy dzia le Ma lar stwa Aka de mii Sztuk Pięk nych w Po zna niu.

Wybrane wystawy: 2005 X wystawa „Młodzi artyści Poznania, Klose, Poznań ∙ 2007 „Malarstwo”,
BWA, Ostrów Wielkopolski ∙ 2008 wystawa dyplomowa, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań

2003-2008 Painting Faculty of Academy of Fine Arts in Poznan.

Se lec ted exhi bi tions: 2005 10th exhi bi tion “Young Ar ti sts
from Po znan”, Klo se, Po znan ∙ 2007 “Pa in ting”, BWA, Ostrow Wiel -
ko pol ski ∙ 2008 Di plo ma’s exhi bi tion of Po znan Aca de my Arts’s
gra du ates, Po znan

Ur. Born 1984, Ostrów Wielkopolski, Ostrow
W

ielkopolski
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4Natalia

Sipurzyńska
natalia_sipurzynska1111@op.pl

Magister Sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Poznan.



„Horyzont” akryl, płótno, 100/80, 2010 ∙ “Horizon”, acryl, canvas, 100/80, 2010



3
6Katarzyna

Stryszowska

Od 2010 stu dia dok to ranc kie na Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie. ∙ 2005-2010
stu dia na Wy dzia le Ma lar stwa Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie. ∙ 2002-2005
Szko ła Ar ty stycz ne go Pro jek to wa nia Ubio ru w Kra ko wie, kie ru nek: Pro jek tant Ubio ru. 

Since 2010 the first year student of doctor Academy of Fine Art in Krakow. ∙
2005-2010 Painting Faculty of Academy of Fine Arts in Krakow. ∙ 2002-2005
School of Art and fashion design in Krakow.

Selected exhibitions: 2007 “City Krakow”, post-competitive exhibition in gallery in Krakow State College of Theatrical Arts
∙ 2008 individual presentation of painting, Salt Mine in Wieliczka ∙ 2008 post-competitive exhibition “Stanislaw Wyspianski
– Poet, Painter", “Sapphire studio of Stanislaw Wyspianski” ∙ 2008 “Master and student”, exhibition in Consular Office of General
Federal Republic of Germany, Krakow ∙ 2008 “Jan Paweł II beauty think”, Gallery PWST, Krakow ∙ 2008 “Master and student”,
exhibition in Gallery Pod-Nad, Tarnowskie Gory ∙ 2008 Exhibition of studio of drawing, Gallery Natta, Brussels ∙ 2009 Exhibition
“Favor feed” restaurant “Farina”, Krakow ∙ 2009 “Dialog with Zbylut Grzywacz”, exhibition in National Museum, Krakow ∙ 2009
“Master and student” exhibition in Gallery, Czestochowa ∙ 2010 “Africa” exhibition in Ethnographic Museum Seweryna Udzieli,
Krakow ∙ 2011 “Rhythms and Rituals” drawing exhibition, Museum of Contemporary Art, Radom

Wybrane wystawy: 2007 „Miasto Kraków”, wystawa pokonkursowa w Galerii PWST, Kraków ∙ 2008 indywidualna
prezentacja malarstwa, Kopalnia Soli „Wieliczka” ∙ 2008 wystawa pokonkursowa „Stanisław Wyspiański – Poeta Malarz”,
„Szafirowa pracownia Stanisława Wyspiańskiego” ∙ 2008 „Mistrz i uczeń”, wystawa w Konsulacie Generalnym Republiki
Niemiec, Kraków ∙ 2008 „Piękno myśli Jana Pawła II” w Galerii PWST, Kraków ∙ 2008 „Mistrz i uczeń”, wystawa w Galerii
Pod-Nad, Tarnowskie Góry ∙ 2008 wystawa pracowni rysunku, Galeria Natta, Bruksela ∙ 2009 wystawa „Smak jedzenia”
Restauracja „Farina”, Kraków ∙ 2009 „Dialog z twórczością Zbyluta Grzywacza” Muzeum Narodowe, Kraków ∙ 2009 „Mistrz
i uczeń” wystawa w Galerii Malarstwa i Rzeźby, Częstochowa ∙ 2010 „Afryka” wystawa w Muzeum Etnograficznym
Seweryna Udzieli, Kraków ∙ 2011 „Rytmy i rytuały” wystawa rysunku w Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom

k.stryszowska@gmail.com

Ur. Born 1983, Kraków, Cracow

Magister Sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Krakow.



Dyptyk „Kamienie" olej, płótno, 120/90, 2010 ∙ Diptych "Stones", oil, canvas, 120/90, 2010



Co raz czę ściej my ślę, że ma lu jąc two rzę au to por tret, ma lar stwo mo je bliż sze jest for mie su biek tyw ne go dzien ni ka. Chcia ła bym wy ra zić swo ją go to wość do de fi nio wa nia na wła sny 
uży tek oso bi ste go ma lar skie go do świad cze nia. Chęć mie rze nia się od no wa, tak z wi zu al nym do świad cze niem, jak i z na tu rą ma lar stwa. To ro dzaj po trze by uj mo wa nia mo jej eks plo ra cji
świa ta w no we for my, po zwa la ją ce na co raz wy raź niej sze for mu ło wa nie in te re su ją cych mnie tre ści. ∙ W swo ich pra cach sta ram się wy ostrzyć rze czy nie wi dzial ne kry ją ce się pod wy -
glą dem tych ma te rial nych, by udo wod nić, że to, cze go nie ma, brak świa tła wy ni ka ją cy z obec no ści cia ła, ist nie je. Por tre ty osób ży ją cych w mo im oto cze niu to te mat, któ ry wią żę z bez -
po śred nią prak ty ką wni kli we go stu dium ma lar skie go. ∙ Stu dium czło wie ka wzmoc nio ne przez dzia ła nie świa tła, przez lśnie nie, pro mie nio wa nie dra pe rii wy da je się jesz cze bar dziej
fa scy nu ją ce. Czę sto da ny mo tyw prze ni ka mnie, od no szę wra że nie, że ma lu ję, aby usu nąć go z umy słu. ∙ „War stwo wość” por tre to wa nej oso by spo wo do wa na róż no rod nym oświe tle -
niem, uka zu je od mien ność, wie lość na tu ry tej sa mej oso by. ∙ Zja wi ska mie sza nia się ciem no ści i świa tła – ja kie za ob ser wo wa łam bę dąc pod zie mią, w Ko pal ni So li w Wie licz ce – za in -
spi ro wa ły mnie do wy pa try wa nia w ciem no ści. Urze kła mnie wy jąt ko wość te go miej sca. Do tej po ry po wsta ły czte ry ob ra zy uka zu ją ce pod ziem ne wnę trza bę dą ce za po wie dzią cy klu
ob ra zów, któ ry za mie rzam kon ty nu ować. Sta no wią mo je pry wat ne re flek sje i ob ser wa cje zja wisk świetl nych za cho dzą cych w mro ku sol nych grot. Gdzie ciem ność sta je się przy czy ną
od bić i niu an sów świa tła sztucz ne go. ∙ Rów no le gle po wsta ją tak że ob ra zy do ty czą ce zmian za cho dzą cych w pej za żu, ob ra zy po wsta ją w ple ne rze w miej scach dla mnie szcze gól -
nych ze wzglę du na „dziw ność” oświe tle nia. ∙ W tej kon wen cji na ple ne rze w Uhrze, po wstał ob raz „Ka mie nie”. Pra ca ta do ty czy ma te rii skał i róż nych wa ria cji na te mat ka mie ni. Moc ną
in spi ra cją by ły ob ser wa cje ka mie ni w cza sie mo je go po by tu nad mo rzem. Ob raz ten jest dyp ty kiem, uka zu je dwie „per spek ty wy” oświe tle nia. Ka mie nie w pierw szej czę ści ob ra zu, 
uka za ne są w świe tle roz pro szo nym. ∙ W dru giej czę ści oświe tle nie sku pio ne jest na to miast na nie któ rych struk tu rach ka mie ni. Być mo że zja wi ska te za cho dzą ce w pej za żu moż na

po trak to wać ja ko oczy wi ste. Moż na. Lecz
oczy wi stość uję tych w nich tre ści do strzec
moż na do pie ro w mo men cie ich świa do me -
go przy swo je nia. W tym sa mym mo men cie
tra cą one raz na za wsze swój po zor nie 
ba nal ny cha rak ter sta jąc się au ten tycz ną,
głę bo ko prze ży tą praw dą, któ rej na tu ra po ru -
sza nas wciąż na no wo i po zwa la dzi wić się
te mu, co ty le ra zy zo sta ło już po wie dzia ne.

Increasingly, I think I create a self-portrait paint-
ing, painting is closer to my subjective form
of the diary. I would like to express its readi-
ness to define the personal use of a personal
painting experience. The desire to measure up
again, so the visual experience, and with the
nature of painting. This kind of my need to ex-
plore the world in new forms, allowing for more
and clearer formulation of content of interest
to me. ∙ In my works, I try to sharpen the in-

visible things hiding under the appearance of such material to prove that what is not, lack of light due to the presence of the body, there is. Portraits of people living in my environment
is a theme that binds to the direct practice of in-depth study of painting. The study of man in light of, the glitter, radiation draperies seem even more fascinating. Often the theme con-
sumes me, that I paint to remove it from the mind. ∙ "Stratification" portrayed person caused by a variety of lighting, shows the diversity, the multiplicity of nature, the same person. ∙ 
The phenomena of mixing of the dark and light, they have observed being underground in a salt mine in Wieliczka. Inspired me to in viewing the dark. Captivated me, the uniqueness
of this place. So far, four canvases shows the interior of the underground, which are harbingers of a series of pictures which I intend to continue. Represent my personal thoughts and
observations of the luminous phenomena occurring in the salt cavern of darkness. Where darkness becomes a cause reflections and nuances of artificial light. ∙ In parallel, also arise,
images of changes in the landscape, paintings are created outdoors in places special to me because of the "strangeness" of lighting. In this convention the outdoors in Uhro, was the
canvas titled "Stones." This work concerns the matter of rock and different variations on the rocks. Inspired by observations of stones during my stay at the seaside. This image is the
diptychs, shows two "perspectives" of lighting. Stones in the first part of the image are shown in diffuse light. The second part of the light is focused on some stone structures. Perhaps
these phenomena occurring in the landscape can be seen as self-evident. You can. But the obviousness of the content contained in them can be seen only when it is consciously
assimilate. ∙ At the same time, they lose once and for all his seemingly trivial nature of becoming a genuine, deeply experienced and constantly true nature which moves us again and
again and you wonder what so often has been said.

Artist’s translation
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„Uher I" olej, płótno, 40/30, 2010 ∙ "Uher I" oil, canvas, 40/30, 2010



„Uher II" olej, płótno, 40/30, 2010 ∙ "Uher II" oil, canvas, 40/30, 2010



Wy bra ne wy sta wy: 2000 kra jo wa wy sta wa „Art Dy na stie”, Pa łac Sztu ki, Mińsk ∙ 2006 wy sta wa ma lar stwa
i rzeź by „Spring. Wo man. Li fe”, Ga le ria Wil no, Mińsk ∙ 2006 wy sta wa „In stant”, Mińsk ∙ 2007 wy sta wa zbio ro wa
stu den tów bia ło ru skiej Pań stwo wej Aka de mii Sztuk Pięk nych „Fe de ri co Gar cia Lor ca i świat hisz pań sko ję zycz -
ny”, Mińsk ∙ 2007 wy sta wa stu den tów „Art Ses sio” Wi tebsk, Sa la Kon cer to wa ∙ 2008 wy sta wa zbio ro wa stu -
den tów bia ło ru skiej Pań stwo wej Aka de mii Sztuk Pięk nych – pre zen ta cja ka len da rza na rok 2008, Bi blio te ka
Na ro do wa, Mińsk ∙ 2009 wy sta wa stu den tów „Art Ses sio” Wi tebsk, Sa la Kon cer to wa ∙ 2009 wy sta wa „wa ka -
cje”, Ga le ria „Art – świa tło”, Mińsk ∙ 2009 wy sta wa stu den tów ASP „Bo ha te ro wie Ame ry ki Ła ciń skiej”, Mińsk

Since 2005 Belarusian State
Academy of Arts, Easel Painting.

Selected exhibitions: 2000 republican exhibition “Art Dynastie”, Palace of Arts,
Minsk ∙ 2006 exhibition of painting and sculpture “Spring. Woman. Life”, Gallery 
“Vilnius”, Minsk ∙ 2006 exhibition “Instant”, Minsk ∙ 2007 group exhibition of students
of the Belarusian State Academy of Arts “Federico Garcia Lorca and Spanish –
speaking World”, Minsk ∙ 2007 students exhibition “Art Session” Vitebsk, Concert Hall
∙ 2008 art exhibition of students of the Belarusian State Academy of Arts – pres-
entation of a calendar for 2008, National Library, Minsk ∙ 2009 students exhibition
“Art Session” Vitebsk, Concert Hall ∙ 2009 exhibition “Holidays”, Gallery “Art – light”,
Minsk ∙ 2009 students exhibition “Heros of Latin America”, Minsk

nataly.MSQ@gmail.com
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Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Minsk, Belarus.

Magister Sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku.

0d 2005 studia na Wydziale Malarstwa, Białoruska Państwowa Akademia Sztuk Pięknych.



„W Ogrodzie” olej, płótno, 120/90, 2010 ∙ “In Garden”, oil, canvas, 120/90, 2010



2010-2011 Stu dia Po dy plo mo we – Gra fi ka Kom pu te ro wa na Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skło -
dow skiej w Lu bli nie. ∙ 2008-2010 stu dia ma gi ster skie na Kie run ku Ma lar stwo na Uni wer -
sy te cie Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie. ∙ 2004-2008 stu dia li cen cjac kie na kie run ku
kon ser wa cja i re stau ra cja dzieł sztu ki w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za wo do wej w Ny sie.

Wy bra ne wy sta wy: 2010 in dy wi du al na wy sta wa prac dy plo mo wych, Warsz ta ty Kul -
tu ry, Lu blin ∙ 2010 „No bud get show ‘2’, To wot squ at”, Lu blin ∙ 2010 zbio ro wa wy sta wa 
in au gu ra cyj na Ga le rii Pla ton, Wro cław

2010-2011 Postgraduate studies in the field of Digital graphics, University of Marie Curie Skłodowska
in Lublin. ∙ 2008-2010 Master’s degree studies of Painting, University of Marie Curie Skłodowska
in Lublin. ∙ 2004-2008 Studies in the field of Conservation and restoration of works of art, School
of Higher Vocational Education in Nysa.

Selected exhibitions: 2010 Individual exhibition of diploma paintings in Workshop 
of Culture, Lublin ∙ 2010 “No budget show ‘2”,”Towot squat”, Lublin ∙ 2010 Group opening
exhibition of Platon Gallery, Wroclaw

Ur. Born 1983
Lublin
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2Krzysztof

Turlewicz
chonabibe@gmail.com

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Lublin.

Magister Sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Lublinie.



z cyklu „elektryfikacja”, akryl, płótno 50/70, 2010 ∙ in cycle “electrification”, acryl, canvas 50/70, 2010



Magister Sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, Białoruś.
Od 2005 studia na kierunku Malarstwo, Białoruska Akademia Sztuk Pięknych w Mińsku.

Wybrane wystawy: 2004 wystawa indywidualna Regionalne Muzeum Sztuki imienia Maselnikova, Mohylew,
Białoruś ∙ 2008 wystawa indywidualna w Pałacu Potemkina, Krichev, Białoruś

Since 2005 – Belarusian State Academy of Arts (Easel Painting) in Minsk. 
Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Minsk, Belarus.

Personal exhibitions: 2004 Art Museum named after Maslenikov in Mogilev ∙ 2008 Potemkin’s Palace in Krichev

Ur. Born 1985 Krichev, Białoruś, Belarus

anton.vyrvo@mail.ru
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olej na płótnie, 2010 ∙ oil, canvas, 2010
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