
Komisarz konkursu: Małgorzata Bojarska-Waszczuk

czwartek
10 grudnia 2015 roku 
godz. 18.00

BWA Galeria Sztuki 
serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy

PATRONAT HONOROWY

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Grzymowicz 
Prezydent Olsztyna

al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
10-450 Olsztyn
tel. 89 533 51 08
www.bwa.olsztyn.pl

Wystawa towarzyszy 
Międzynarodowemu Triennale Grafiki 
– Kraków 2015 

Quadriennale
Drzeworytu 
i Linorytu PolskiegoXI

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Mi ja wła śnie 40 lat od chwi li, gdy 
w olsz tyń skiej ga le rii po wo ła no do ist nie -
nia kon kurs po świę co ny tra dycyj nym
tech ni kom wy pu kło dru ku. Qu adrien na le
Drze wo ry tu i Li no ry tu Pol skie go, któ re go
je de na stą edy cję pre zen tu je my w tym 
ro ku, jest jed nym z nie licz nych kon kur -
sów gra ficz nych w Pol sce, któ ry trwa 
nie prze rwa nie przez tak dłu gi czas.

Po mi mo ogrom nych zmian w ob rę bie 
gra fi ki, a zwłasz cza zna czą ce go zdo mi -
no wa nia jej przez tech ni ki cy fro we, ku 
za do wo le niu or ga ni za to rów kon kur su, 
nie zmniej szy ło się  za in te re so wa nie tak
tra dy cyj ny mi środ ka mi jak drze wo ryt 
i li no ryt. Na kon kurs wpły wa co raz wię cej
zgło szeń. Cie szy nas ogrom nie nie słab ną ca
po pu lar ność te go przed się wzię cia i fakt, 
że cią gle przy by wa mło dych adep tów tej
sztu ki i oprócz ar ty stów zna nych i ugrun -
to wa nych już w swo ich po szu ki wa niach
twór czych, po ja wia ją się wciąż pra ce 
no we, ar ty stów mło dych, któ rych świe że
spoj rze nie na tra dy cyj ny warsz tat jest 
za ska ku ją ce, cie ka we i ożyw cze.  

Ja ko or ga ni za to rzy kon kur su, ma my 
na dzie ję, że Qu adrien na le Drze wo ry tu 
i Li no ry tu Pol skie go, któ re cy klicz nie 
od czter dzie stu lat go ści w olsz tyń skiej 
ga le rii, utrzy ma się w krę gu czo ło wych 
im prez ukie run ko wa nych na po pu la ry za cję
gra fi ki, a zwłasz cza na kul ty wo wa nie 
tra dy cyj nych me tod gra ficz nych. Ma my 
też na dzie ję, że ma te ria gra fi ki po zo sta nie
dla mło dych ar ty stów atrak cyj na. Chcie li -
by śmy, aby al che mia po słu gi wa nia się
pod sta wo wy mi war to ścia mi – czer nią 
i bie lą, po zo sta ła cią gle po cią ga ją ca, 
i by nie przy ćmi ła jej ła twość i ste ryl ność
dru ku cy fro we go. 
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