
Wiesław Borkowski Jr.
白尾 Baiwei





O artyście 
Przychodzi na świat w  1989  

2008-2011

roku, wychowuje się w Pieninach, w Krościenku nad 
Dunajcem

broni    tytuł w    Zakładzie Uniwersytetulicencjata Sinologii 
Warszawskiego 

2009-2011  studiuje malarstwo chińskie i  u mistrza Stanisława Tworzydło 
w Warszawie

2011-2012

2012-2015

2015

2016

2017

2018

2018

 realizuje stypendium na zaawansowany kurs 
na Uniwersytecie Zheijang, Hangzhou, ChRL

mandaryńskiego  
 

radycyjnego Malarstwa Chińskiego ze 

kończy studia z wyróżnieniem, nagrodzony Grand Prix za najlepszą pracę 

– 
największą indywidualną wystawę Polaka w historii Chin – ponad 300 prac na

dyplomową na Wydziale Tradycyjnego Malarstwa Chińskiego; staje się pierwszym 
studentem zagranicznym w histrotii wydziału, który zdobył tę nagrodę

  

powierzchni 2000 m2

współzakłada FXG, innowacyjną  VR; zostaje dyrektorem artystycznym

    
w wirtualnej rzeczywistości “Tripping with Baiwei”

 realizuje projekt “Spotkanie – Polska w Wirtualnej Rzeczywistości  
i  Tradycyjnym Malarstwie Chińskim” w ramach stypendium MKiDN 

2019  realizuje projekt “Spotkanie – Kraków w Wirtualnej Rzeczywistości 
i Tradycyjnym Malarstwie Chińskim” w ramach Stypendium Twórczego Miasta 
Krakowa

2020

broni tytuł magistra na Wydziale T
specjalizacją malarstwo postaciowe na Chińskiej Akademii Sztuki u profesora
Gu Yingqinga, Hangzhou, ChRL 

rusza w artystyczną podróż po świecie i realizuje autorski program

  realizuje australijski projekt artystyczno-podróżniczy “Kazik of Oz” 



Wybrane wystawy indywidualne  
2018 - “Exodus”, Hushang Hui, Hangzhou, ChRL

2016 - “Uczucie i Obserwacja” Ningbo Cultural Plaza, ChRL

2015 - “Homescapes”, Konsulat Generalny RP, Szanghaj, ChRL

2015 - “Dialog: Chopin i Sen o Pipie”, Sanlang Art Dimension, Hangzhou, ChRL

2012 -  wystawa na Uniwersytecie Zhejiang, Hangzhou, ChRL

Wybrane wystawy grupowe 
2020 -  Art Design Media Festival, Hala Wystawowa prowincji Zhejiang, Hangzhou, ChRL

2019 -  “Fuzja - Odbicie” wystawa chińsko-polska, biblioteka Yangpu, Shanghai

2018 - “Lebendige Tinte” Przestrzeń F200, Berlin, Niemcy

2017 - “Cztery Fazy Tuszu”, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Kraków

2017 - “Ideologia Malarstwa Tuszowego” Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej, Sanya, ChRL 

2016 - Piąte Absolwenckie Art Expo , Guangzhou, ChRL

2016 - “Object·Image” Współczesna Międzynarodowa Wystawa Sztuki na Papierze, Zhoushan, ChRL 

2016 - “Bodyspace” przestrzeń ekspozycyjna Biblioteki Hangzhou, ChRL

2016 - “New Contemporary” Seoul, Korea Południowa

2015 - “Tysiącletnie Narracje”, Muzeum Chińskiej Akademii Sztuki, Hangzhou, ChRL

2015 - Wystawa Absolwentów, Muzeum Chińskiej Akademii Sztuki, Hangzhou, ChRL

2014 - Biennale studentów zagranicznych, Muzeum Chińskiej Akademii Sztuki, Hangzhou, ChRL

Kolekcje
Headley-Menzies Interior Designs

Centrum Badawcze Qiuci, Xinjiang, ChRL

Muzeum Chińskiej Akademii Sztuki, Hangzhou, ChRL

Instytut Sztuki Ceramicznej Jingde, Jingdezhen, ChRL

Publikacje
Korekta merytoryczna “Papier, Tusz i Pędzel”, Sun Min, Dom Wydawniczy Uniwersytetu Gdańskiego, 2017   



Obserwacja i studium natury jest chlebem powszednim artysty. 
Poszukuje on esencji otaczającego świata, uwieczniając piękno 
przemijających chwil w szybkich linearnych szkicach. Postacie 

szkicowa. Rysunek jest zamaszysty i dynamiczny, a każda linia 
tętni życiem.

i krajobraz są zapisywane niczym nieokiełznana kaligrafia 
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Dialog Apsary z Aniołem





Obraz nagrodzony Grand Prix Wydziału Tradycyjnego Malarstwa 
Chińskiego na Chińskiej Akademii Sztuki. Po raz pierwszy w 
historii wydziału złoto na tym najbardziej prestiżowym kierunku 
otrzymał student zagraniczny.

Obraz łączy ze sobą w różnorodny sposób Wschód z Zachodem. 
Zawieszone pod jednym Niebem, buddyjska Apsara i chrześcijański 
anioł trwają zanurzone w intymnym dialogu bez słów. 

Perspektywa, kompozycja i rozmiar pracy odwołują się do 
zachodnich fresków plafonowych, sztuki grot buddyjskich i 

). Elementy kompozycji i perspektywa 
obrazu prowadzą wzrok obserwatora do środka dzieła, gdzie 
znajduje się krąg namalowany złotem. Symbolizuje on boskość i 
wiarę. Precyzyjna linearność dalekowschodniej tradycji łączy się 
z bogactwem i czystością barw z tradycji zachodniej. Choć obie 
postacie wzorowane są na modelkach, Apsara silnie opiera się 
na konceptualnych obrazach z grot Kizil w Xinjiang w Chinach, 
a Anioł jest bardziej wyobrażoną postacią o androgynicznych 
cechach. 

Tradycję chrześcijańską reprezentuje na obrazie Bazylika św. 
Piotra z kolumnadą, katedra w Pradze (z elementami katedry w 
Kolonii) i stary kościół w Krościenku nad Dunajcem.  Buddyzm 
reprezentują słynne miejsca sztuki religijnej w Chinach - 
Dunhuang, Kizil i Groty Longmen, a także Wisząca Świątynia w 
Datong. Niebo i chmury, początkowo różne od siebie, ostatecznie 
łączą się w jedno.

Tusz na papierze xuan, złoto, brąz, ziemia z Kizil, pigmenty 
mineralne | 270x360 cm, 2015 



Ślepa Wiara

Ławica ryb otacza ciało doskonałego idola i podąża za nim ślepo. Ryby są bezokie, bezduszne i nie posiadają żadnego celu. Jest wśród nich natomiast jeden osobnik wyraźnie 
odmienny – albinos – płynący pod prąd. Jego ludzkie oko nie dość, że wyraźnie widzi, to jeszcze wpatruje się w obserwującego obraz. Pustka głębokiej wody sprawia, że 
ciśnienie jest niemal wyczuwalne i przyciska w kierunku dna, a jednocześnie uspokaja.

Tusz na papierze xuan | 170x87cm, 2014
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Ewolucja

Praktyka, praktyka i praktyka ... ponad dwa lata, setki dni i nocy, tysiące pilnie kultywowanych znaków. Od jednego pociągnięcia pędzla do drugiego, uczenie się poprzez 
kopiowanie mistrzów kaligrafii i ich dwóch dzieł – ”Magu Xian” Yan Zhenqinga i “Sutra Yinfu” Zhu Suilianga. Dzieło powstało z licznych arkuszy ćwiczeń kaligraficznych 
dwóch stylów. Najpierw wybrane starannie z różnych okresów, a następnie ułożone zgodnie z chronologią czasu pisania (od prawej do lewej) i stylem (“Sutra Yinfu” u góry, 
“Magu Xian” u dołu). Cztery cynobrowe znaki napisane w starożytnym stylu wielkopieczęciowym tworzą chiński idiom “xun xu jian jin” ( ), co oznacza “stały 
postęp”. Zespala on kompozycję i nadaje głębszego znaczenia dziełu. 

Tusz na papierze xuan | 270x560cm, 2013-2016
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postęp”. Zespala on kompozycję i nadaje głębszego znaczenia dziełu. 

Tusz na papierze xuan |papierze xuan |pa  270x560cm, 2013-2016



Spotkanie Seria
Ta seria łączy klasyczne chińskie malarstwo pejzażowe
z elementami science fiction – tajemnicze obiekty na 
niebie i pozaziemskie pismo. Seria ilustruje spotkanie
z nieznanym, jest też metaforą dialogu między kulturami 
Dalekiego Wschodu i Zachodu.  Jest to również osobiste 
rozliczenie artysty z jego głębokim doświadczeniem
z chińską kulturą.    





Z Kronik Straży Orbitalnej
Tusz na papierze xuan | 104x204cm rama, serce 138x51cm, 2014-2016

Obraz ten łączy w sobie chińskie tradycyjne malarstwo pejzażowe niebiesko-zielone z nurtem science fiction. Gigantyczny, sferyczny statek kosmiczny wchodzi w atmosferę 
planety, powodując zamieszanie i wytwarzając kłębiaste chmury ognia. Dwubiegunowe wartości obrazu połączone są w stylizowanym kolofonie, który, choć wygląda na pismo 
pozaziemskiej cywilizacji, jest napisany znakami chińskimi. To metaforyczna nota z tytułowych fikcyjnych kronik: “Z Kronik Straży Orbitalnej: dziewiąty dzień siódmego 
miesiąca, rok 2008 Nowej Ery. Z odległej galaktyki Andromedy przybył na naszą planetę statek kosmiczny. Cel wizyty pozostaje nieznany. Ależ on biały”. Rama została 
zaprojektowana przez artystę i zespawana specjalnie do tego obrazu. Wzbogaca kompozycję pracy o Bagua (osiem trygramów) - starożytny motyw tradycyjnej kultury 
chińskiej, którego zawiłe znaczenia odnoszą się do filozofii, kosmologii, astrologii itp.
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„Tatry  I“
 Tusz na papierze xuan | serce 53x74cm, 2018

Unoszący się nad Tatrami gigantyczny statek 
kosmiczny. Metaforyczne spotkanie i dialog 
pomiędzy dwoma różnymi światami (ideami, 
kulturami), ukazane przez fuzję krajobrazo-
wego malarstwa chińskiego wraz ze statkiem 

kosmicznym.

„Beskid  I“
 Tusz na papierze xuan | serce 74x53cm, 2018

Spowity w chmurach, nad Beskidem unosi się 
statek kosmiczny. Metaforyczne spotkanie 
i dialog pomiędzy dwoma różnymi światami 
(ideami, kulturami), ukazane przez fuzję 
krajobrazowego malarstwa chińskiego wraz ze 
statkiem kosmicznym. 

Tusz na papierze xuan
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„Wawel“
 Tusz na papierze xuan | 200x120cm, projekt "Spotkanie Kraków" 2019

Klimatyczna panorama Krakowa z widokiem na Zamek Królewski
i Wisłę. Wraz z nadlatującym Smokiem Wawelskim horyzont ogar-
niają ciemne chmury.

„Bazylika“
 Tusz na papierze xuan | 120x200cm, projekt „Spotkanie Kraków“ 2019

Rynek krakowski i Kościół Mariacki spowite gęstą mgłą, jakby w sennej 
wizji. Na jednej z wież, spomiędzy szarej zasłony wyłania się sylwetka 
Smoka Wawelskiego.



Sztuka Buddyjska Kolekcja
Pigmenty mineralne, ziemia z Kizil,  papier

Celem projektu rozpoczętego przez Chińską Akademię Sztuki 
we współpracy z Centrum Badań Qiuci była konserwacja 
starożytnych fresków buddyjskich w jaskiniach Kizil w chińskiej 
prowincji Xinjiang. Podczas pięciu tygodni eksploracji grot 
i kopiowania starożytnych obrazów artysta przeprowadził 
także badania nad buddyjskimi Apsarami. Wśród prac z tej 
serii znajdują się zarówno wierne kopie, jak i twórcze, osobiste 
“ulepszenia”.



Baiwei z Irokezem 
w Konwencji Buddyjskiej
Jaskinia nr38 (fragment), Dżataka, pigmenty mineralne, ziemia 
z Kizil, papier na desce| 45x60cm, 2015

Na tym obrazie figury ludzkie zostały nieco zmienione, 
twarze zrekonstruowane, a wszystkie szczegóły dopracowane. 
Medytująca postać męska w lewym dolnym rogu przybrała 
kształt samego artysty – buddyjsko stylizowany autoportret. 
Kobiety pośrodku kompozycji zostały znacząco upiększone, 
a wszystkie dłonie i stopy na obrazie odtworzone z większą 
dbałością o szczegóły i charakterystyczne zaokrąglone linie 
sztuki buddyjskiej. 



Wybrane Freski Figuratywne z Jaskiń Kizil
Pigmenty mineralne, papier | 30x70cm rama, 10x15cm serce, 2016

Artysta wyselekcjonował, skopiował, a następnie skomponował w unikalny kwadryptyk figuratywne freski z jaskiń Kizil.

Wybrane Freski Figuratywne z Jaskiń Kizil
Pigmenty mineralne, papier |papier |pa 30x70cm rama, 10x15cm serce, 2016

Artysta wyselekcjonował, skopiował, a następnie skomponował w unikalny kwadryptyk figuratywne freski z jaskiń Kizil.



Opowieści Dżataka
Grota nr 38, ziemia z Kizil, papier | 32x42cm rama  21x27.5cm serce, 2016

Stosując różne techniki w tych wiernych kopiach, artysta odtworzył realistyczne tekstury i osiągnął podobieństwo do oryginalnego fresku w jego pogarszającym się stanie 
(zadrapania, pęknięcia, płatki, odłamki, odsłonięta skała).
Stosując różne techniki w tych wiernych kopiach, artysta odtworzył realistyczne tekstury i osiągnął podobieństwo do oryginalnego fresku w jego pogarszającym się stanie 



Sen o Pipie Seria Obrazów
Tusz na papierze xuan

Historia serii obrazów “Sen o Pipie” przypomina wiersz Bai Juyi “Pieśń o Pipie”. Pewnej jesieni artysta wziął udział w wieczornym rejsie po Jeziorze Zachodnim w Hangzhou, 
w towarzystwie pięknej pipistki. Jej czarujący występ zainspirował go głęboko i jakiś czas później spontanicznie stworzył dwanaście obrazów. Każdy z nich składa się z 
jednego chińskiego znaku - meng (“夢” oznaczającego “sen”), w kształcie pipy (chińskiej lutni). Poza odzwierciedleniem nocnej atmosfery wydarzenia, znak snu znajduje się 
w imieniu pipistki. 

Sen o Pipie Seria Obrazów
Tusz na papierze xuan
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w imieniu pipistki. 



Sen o Pipie Nr 9 Sen o Pipie Nr 12
85x215cm, 2014 85x215cm, 2014



Porcelana Kolekcja
Obrazy w niebiesko-białej porcelanie powstały podczas warsztatów w ceramicznej stolicy Chin – Jingdezhen, w październiku 2015. 
Projekt został zainicjowany przez Xu Mo - profesora malarstwa z Chińskiej Akademii Sztuki.

Korzenie tej pracy sięgają do serii obrazów “Sen o Pipie”. Fragment wiersza Bai Juyi “Pieśń o Pipie” znajduje swój kaligraficzny wyraz na wazie.

Pieśń o Pipie
30x35cm, 2015
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Korzenie tej pracy sięgają do serii obrazów “Sen o Pipie”. Fragment wiersza Bai Juyi “Pieśń o Pipie” znajduje swój kaligraficzny wyraz na wazie.

Pieśń o Pipie
30x35cm, 2015



Na wazie znajduje się portret lokalnej malarki porcelanowej 
- Tan Jing - obecnej w trakcie pleneru w Jingdezhen.

Pejzaż z Polskim KolofonemInspiracja z JingdeMaki
25x60cm, 201522x52cm, 2015 22x47cm, 2015

Na wazie znajduje się portret lokalnej malarki porcelanowej 

Pejzaż z Polskim Kolofonem
25x60cm, 2015



Kaligra�ti
Kaligra�ti to forma sztuki składająca się z kaligrafii, typografii 
i gra�ti. Może być uważana za abstrakcyjny ekspresjonizm 
lub współczesną kaligrafię. Prace z tej serii charakteryzują 
się nieskrępowaną kompozycją i swobodą formy, zawierają 
jednocześnie elementy kultur Wschodu i Zachodu. 

Opus I
Marker na płótnie |

 

100x70cm, 2018



Exodusowy Bak Zarekwirowanego Co�ee Racera
Marker na aluminiowym baku | 2018



Muzycznie Improwizowany Kalligra�tyczny Kwadryptyk
Markery | len na desce 4*46x57cm, 2018 

Muzycznie Improwizowany Kalligra�tyczny Kwadryptyk
Markery | len na desce 4*46x57cm, 2018 



Myśloskrypt
Pełny księżyc, muzyka, tusze i markery | len na desce 43x84cm, 2016-2018

Myśloskrypt
 len na desce 43x84cm, 2016-2018



Muzyczna Kaligrafia Seria
Tusz na papierze xuan

Muzyczna kaligrafia może być rozumiana jako improwizowane, 
spontaniczne tłumaczenie dźwięku na artystyczny zapis. 
Nieujarzmiona, dynamiczna i ekspresywna: każda praca jest 
wyjątkową interpretacją konkretnego utworu muzycznego przez 
artystę. Zatrzymany niczym w fotografii, abstrakcyjny język w 
bardzo osobisty sposób oddaje stan umysłu, nastrój i emocje 
artysty, jak również myśli, które rodzą się w samym momencie 
wykonywania tego twórczego aktu. Muzyczna kaligrafia niejako 
zatrzymuje dla wzroku każdą chwilę artystycznej ekspresji. 
Ten “zapis” komponuje się w formę kaligraficzną, co wynika z 
bogatych doświadczeń i inspiracji artysty wywodzących się 
właśnie z kaligrafii chińskiej, a zwłaszcza z jego ulubionego 
ekspresyjnego stylu szkicowego.



Muzyka: Grayson Chance |

Londyn Uciekając Przed Burzą
  tusz na papierze xuan, 48x76cm, 2017. Muzyka: Roo Panes |  tusz na papierze xuan, 85x85cm, 2015. 

Uciekając Przed Burzą
Muzyka: Roo Panes |Muzyka: Roo Panes |  tusz na papierze xuan, 85x85cm, 2015. tusz na papierze xuan, 85x85cm, 2015.



Media

 (angielski)
Artykuł o Hangzhou zawierający wywiad z polskim artystą
https://www.nytimes.com/paidpost/hangzhou-tourism-commission/ancient-city-with-electric-dreams.html

Książka “Made in China”, Michał Cessanis, Dom Wydawniczy Burda, Polska, 2018 (polski)
Jeden z rozdziałów poświęcony jest artyście. 

“Polski artysta Wiesław Borkowski” chińska platforma Dayi Wang

„Arts Management Magazine”

 (chiński)
Artykuł:  http://www.toutiao.com/i6357661666452177409/ 
Wideo: https://v.qq.com/x/page/g0349n06n3f.html

“Dwa Światy: Chiny i Pieniny”, artykuł w Tygodniku Podhalańskim (polski)
http://baiwei.pl/2016/09/26/summer-interview/  

Film dokumentalny “Ordinary Hangzhou” (chiński z angielskimi napisami)
Film promocyjny na okres szczytu G20 w Hangzhou:
http://v.qq.com/x/page/q0329nlbn3p.html

Artykuł na Culture.pl (polski)
http://culture.pl/pl/wydarzenie/wystawa-prac-wieslawa-borkowskiego-w-hangzhou

Wywiad dla Shanghai Daily (angielski)
http://www.shanghaidaily.com/city-specials/hangzhou/Poles-drawings-marry-Apsaras-and-angels/shdaily.shtml

Wywiad dla Gazety Krakowskiej (polski)
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20141176,jak-mlody-artysta-z-kroscienka-odniosl-sukcesw-chinach.html

Wywiad i artykuł na oficjalnym kanale weibo Chińskiej Akademii Sztuki (chiński)http://blog.sina.com.cn/s/blog_8f4099b40102w3u5.html

Artykuł w Tygodniku Miejskim, Hangzhou (chiński)
http://www.aiweibang.com/yuedu/62241427.html

2018

 (angielski)
Wywiad z polskim artystą Wiesławem Borkowski. Wersja online:
www.cpcdigital.com/proof/am9/index.html

2019

2016

2015





www.baiweiart.com | w.baiwei@hotmail.com

@baiweiart



愿灵感赐给您祝福



Wiesław Borkowski Jr.
白尾 Baiwei




