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Nadia Bużan (ur. 1991)  

Fotoreporterka, pracowała dla gazety Zwiazda  
i portalu TUT.BY. Obecnie pracuje dla jednej 

z najstarszych białoruskich gazet Nasza Niwa. 

Brała udział w wystawach zbiorowych w Aff 

Galerie (Berlin, 2016), CECH (Mińsk, 2014), 
Belarus Press Photo (Mińsk, 2015), Galerii 

TUT.BY (Mińsk, 2019), Fotografiska Tallinn 

(2020). W swoich projektach często podejmuje 
tematykę wolności i religii. 

 

 
Nadya Bujan (b. 1991) 

Photojournalist who has worked for the 
newspaper Zviazda and the web portal TUT.BY.  

She currently works for Nasha Niva, one of the 

oldest Belarusian newspapers. She has 

participated in group exhibitions at Aff Galerie 
(Berlin, 2016), CECH (Minsk, 2014), Belarus 

Press Photo (Minsk, 2015), TUT.BY gallery 

(Minsk, 2019), Fotografiska Tallinn (2020). In 
her projects she often raises the topics of freedom 

and religion. 

 

 
 
Wolha Szukajła (ur. 1988)  

Fotoreporterka i fotoedytorka, mieszka  
w Mińsku. Ukończyła studia fotograficzne  

w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej 

w Mińsku (2009 r.), otrzymała dyplom 

z kulturoznawstwa na Białoruskim 
Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki  

w 2015 r. W 2014 r. rozpoczęła pracę dla 

TUT.BY Media, największego niezależnego 
portalu na Białorusi. Najpierw pracowała tam 

jako fotoedytorka, potem jako fotoreporterka. 

Jej zainteresowania zawodowe obejmują 

przede wszystkim współczesne tematy, takie 
jak środowisko, upodmiotowienie kobiet 

i kultura.  

 
Volha Shukaila (b. 1988) 

Photojournalist and photo editor based in Minsk, 
Belarus. She graduated from Minsk State 

Technological College with a Degree in 

Photography in 2009, and from the Belarusian 

State University of Culture and Arts with 
a Degree in Cultural Studies in 2015. In 2014 she 

started working for TUT.BY Media – the biggest 

independent online portal in Belarus, first as 
a photo editor and later as a photojournalist. Her 

professional interests include mostly 

contemporary issues such as the environment, 

women’s empowerment and culture. 

 
  



 
Aleksander Wasukowicz (ur. 1985)  
Pracuje jako niezależny fotograf, mieszka 

w Mińsku na Białorusi. Swoją karierę 

fotoreportera rozpoczął w 2011 roku. W 2012 
roku otrzymał Grand Prix konkursu Belarus 

Press Photo oraz  pierwszą nagrodę 

w konkursie Belarus Press Photo Multimedia. 

W 2015 roku otrzymał Grand Prix PRAFOTA  
w kategorii dokument za projekt o przemocy 

domowej na Białorusi. Zajmuje się głównie 

kwestiami praw człowieka 
i niesprawiedliwości społecznej. Jego prace 

były wystawiane w wielu krajach. 

Alexander Vasukovich (b. 1985) 
He is an independent photographer, based in 

Minsk, Belarus. He began his career as 

a photojournalist in 2011. In 2012 he won the 
Grand Prix in the Belarus Press Photo contest 

and first prize in the Belarus Press Photo — 

Multimedia contest. In 2015 he won the 

PRAFOTA Grand Prix in the documentary 
category for his project about domestic violence 

in Belarus. Alexander works mostly on topics 

such as human rights and social injustice. His 
work has been exhibited in many countries. 

Andriej Liankiewicz (ur. 1981) 
Fotograf pochodzący z Grodna, mieszka 

w Mińsku. Od początku kariery fotoreportera 

uczestniczył w wielu międzynarodowych 

programach i warsztatach. Od 2004 r. wykłada 
Fotoreportaż i Współczesną Fotografię na 

Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym 

w Wilnie. Jego zdjęcia były publikowane 
w prasie międzynarodowej, m.in.  The New 

York Times, Le Figaro, Newsweek, Die Zeit, 

Spiegel, GEO, Vanity Fair, Reader’s Digest czy 

the International Herald Tribune. W 2010 
zdobył 6 nagród w konkursie Belarus Press 

Photo. W 2012 roku został uznany jednym z 15 

najbardziej wpływowych artystów Białorusi 
w latach 2000-2010. W latach 2012 i 2013, 

zorganizował w Mińsku World Press Photo 

Exhibition, a w 2014 r. zainicjował tam Miesiąc 

Fotografii.  

Andrei Liankevich (b. 1981)  
Photographer born in Grodno and based in Minsk 

(Belarus). At the beginning of his career as a 

photojournalist, he participated in many 

international programs and workshops. Since 
2004 Andrei has taught a course on 

Photojournalism and Modern Photography at the 

European Humanity University in Vilnius. His 
work has been published in international 

newspapers such as The New York Times, Le 

Figaro, Newsweek, Die Zeit, Spiegel, GEO, 

Vanity Fair, Reader’s Digest and the 
International Herald Tribune. In 2010, he won 6 

awards in the Belarus Press Photo competition. 

In 2012, he was recognized as one of the 15 most 
influential artists in Belarus in 2000-2010. In 

2012 and 2013, Andrei organized the World 

Press Photo Exhibition in Minsk, and in 2014 he 

initiated the Photography Month there. 

  



 
Daria Buriakina (ur. 1992) 

Fotografka i fotoreporterka pochodząca 

z Mińska. Absolwentka Instytutu 
Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu 

Państwowego. Studiowała w Szkole Fotografii 

Dokumentalnej Docdocdoc w St. Petersburgu. 
Brała udział w kursach fotoreportażu u Jurija 

Kozyriewa, Tatiany Plotnikowej, Andrieja 

Polikanowa. Współpracowała z wieloma 

białoruskimi mediami. Od 2016 pracuje jako 
fotoreporterka portalu TUT.BY. 

 

 
Darya Buryakina (b. 1992) 

Photographer and photojournalist from Minsk. 

A graduate of the Institute of Journalism of the 
Belarusian State University. She studied at the 

Docdocdoc School of Documentary Photography 

in St. Petersburg. Darya has participated  in 
photojournalism courses with Yuri Kozyrev, 

Tatiana Plotnikova and Andrei Polikanov. She 

has collaborated with many Belarusian print and 

internet media. Since 2016 she has worked as 
a photojournalist at the portal TUT.BY. 

 
Julia Szabłowska (ur. 1991)  

Dokumentalistka, dziennikarka, kierowniczka 

działu fotografii w telewizji Biełsat. Ukończyła 
wydział dziennikarstwa na Białoruskim 

Uniwersytecie Państwowym i Akademię 

Fotografii w Warszawie. Jej prace były 

prezentowane na wystawach na Białorusi, 
w Polsce i na Litwie. Jej reportaże i artykuły 

były wyróżnienie przez Państwowe 

Ministerstwo Informacji i Spraw 
Wewnętrznych, a także niezależne Białoruskie 

Stowarzyszenie Dziennikarzy. W styczniu 

2020 roku znalazła się na liście 30 fotografek 

do 30-ki by ARTPIL za projekt "Tu nie 
zabijają" zrealizowany dla telewizji Biełsat. 

Skupia się na tematach społecznych prowadząc 

głównie projekty długoterminowe. 

 
Julia Shablovska (b. 1991) 

A documentary filmmaker, journalist, head of the 

photography service for Belsat TV. She 
graduated from the Belarusian State University 

(Journalism Department) and the Academy of 

Photography in Warsaw. Her works have been 

presented at exhibitions in Belarus, Poland and 
Lithuania. Her reports and articles were 

commended by the State Ministry of Information 

and Internal Affairs, as well as by the 
independent Belarusian Association of 

Journalists. In January 2020, she was on the list 

of 30 photographers under 30 by ARTPIL for the 

project "Here they do not kill" produced for 
Belsat TV. 

In her work she focuses on social issues and is 

mostly involved in long-term projects. 

  



 
Lesia Pcholka (ur. 1989)  

Fotografka, od 2012 r. związana z projektami 

z zakresu sztuki współczesnej i kultury na 
Białorusi. Artystka wizualna, skupia się 

szczególnie na motywach pamięci i życia 

codziennego. Jej prace były wystawiane 
w wielu krajach europejskich. Jest 

założycielką nieformalnego kolektywu 

kulturalnego VEHA, którego członkowie 

pracują nad zachowaniem rodzinnych 
archiwów fotografii. Od 2020 r. prowadzi kurs 

„Wizualna historia życia codziennego” 

w European College of Liberal Arts na 

Białorusi. 

 
Lesya Pkholka (b. 1989) 

Photographer, she has been involved in projects 

linked to contemporary art and culture in Belarus 
since 2012. As a visual artist, she works mostly 

with themes of memory and daily life. Her works 

have been exhibited in many European countries. 
She is also the founder of the informal cultural 

group VEHA, whose members work on the 

preservation of family photo archives. Since 

2020, she has taught a course entitled “the Visual 
History of Everyday Life” at the European 

College of Liberal Arts in Belarus. 

 

 

 


