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Press Release 03/07/15

Exhibition announcement
on July 28, 2015

Peter’s Gallery presents 

Marek Batorski’s
“Jazz as an inspiration exhibition

at “Peter’s Gallery” from 
July 28 - August 5, 2015

Twenty handmade collages and linoleum block prints presented at Peter’s Gallery on Tuesday, July 
28, 2015, at 7:00 pm. 

Enjoy live jazz music by the artist the night of the exhibition opening on the ground floor.

Artist short biography:
He was born in 1967. He is a member ZPAP, educator and saxophonist. He graduated in 1995 at the 
Art Institute at the Pedagogical University of Cracow. He is also a graduate of the National School of 
Music degree. He has been exhibiting since 1992 where he successfully combe both music and 
painting in coherent artistic events. The last cycle of painting and graphics were the “Myths”, which is 
an analysis of the form and content of Greek mythology. In 2008 he obtained a doctorate at the Art 
Institute in Pedagogical University of Cracow of Visual Arts in the discipline of Fine Arts.

The exhibition works will be displayed at the Peter’s Gallery art space, in Limassol (31 Ioanni 
Polemi street, opposite the Peter & Paul church) from Tuesday, July 28 until Thursday, August 
5, 2015 (10.00 a.m. - 1.00 p.m., 4.00 p.m. - 6.30 p.m.).

The exhibition works are posted on the gallery website; www.petersgallery.com.cy
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Information:
Managing Director
Petros Michaelides | info@petersgallery.com.cy | 99 679 242
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Ανακοίνωση έκθεσης 
στις 28 Ιουλίου 2015

Η Peter’s Gallery παρουσιάζει 
την έκθεση με τίτλο

«Με την Τζαζ ως έμπνευση» 
του Marek Batorski

στην «Peter’s Gallery» από 
28 Ιουλίου - 5 Αυγούστου 2015

Είκοσι χειροποίητα κολάζ και χαρακτικά μπλοκ λινέλαιου θα παρουσιαστούν στην 
Peter’s Gallery την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015, στις 7:00 μμ. Απολαύστε μαζί μας ζωντανή 
μουσική τζαζ από τον καλλιτέχνη την βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης στο ισόγειο.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:

Γεννήθηκε το 1967. Είναι μέλος του ZPAP, εκπαιδευτικός και σαξόφωνίστας. 
Αποφοίτησε το 1995 από το Ινστιτούτο Τέχνης στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της 
Κρακοβίας. Είναι επίσης απόφοιτος της Εθνικής Μουσικής Σχολής. Έχει παρουσιάσει  
από το 1992 με επιτυχία τόσο τη μουσική όσο και τη ζωγραφική του σε διάφορες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ο τελευταίος κύκλος ζωγραφικής και γραφικής τέχνης 
ήταν οι «Μύθοι», ένας κυκλος όπου ανάλυει τη μορφή και το περιεχομένο της 
ελληνικής μυθολογίας. Το 2008 αναγορεύθηκε διδάκτωρ στο Ινστιτούτο Τέχνης στο 
Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας Εικαστικών Τεχνών στις Καλές Τέχνες.

Τα έργα της έκθεσης θα εκτεθούν στον χώρο της Peter’s Gallery, στην Λεμεσό (31 
Ιωάννη Πολέμη, έναντι εκκλησίας Πέτρου και Παύλου), την Τρίτη
28 Ιουλίου 2015 έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015 (10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 4.00 μ.μ. - 
6.30 μ.μ.).
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