Okno na świat.
Międzynarodowe Biennale I Triennale
Grafiki w Krakowie 1966–2016

Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

Szeroko otwarte okno….
Rok 2016 upłynął pod znakiem
Jubileuszu 50-lecia Międzynarodowego Biennale i Triennale Grafiki
w Krakowie. Pierwsza edycja konkursu powołanego do życia z inicjatywy prof. Witolda Skulicza, prof.
Włodzimierza Kunza, prof. Konrada
Srzednickiego i prof. Mieczysława
Wejmana odbyła się w 1966 roku,
a Wystawa Główna otwarta 16.
czerwca w Biurze Wystaw Artystycznych w Krakowie zgromadziła
dzieła wybitnych artystów światowych i polskich, a także rzesze
publiczności żądnej przeżyć artystycznych na najwyższym poziomie.
W dusznej atmosferze „małej stabilizacji” otwarte zostało wspaniałe
okno nie tylko na świat artystyczny,
lecz także ten znaczony kontaktami
nawiązującymi się przez następne
dziesięciolecia pomiędzy polskim
i międzynarodowym środowiskiem
twórczym.
Dzieje międzynarodowego konkursu
graficznego organizowanego w Krakowie – pozostającego dziś jednym
z najstarszych i jedynym, który zachował formułę otwartości nie przekształcając się w kuratorską narrację zawężającą ogląd współczesnej
grafiki – nieustannie splatały się
z najnowszą historią Polski znaczoną
ważnymi, nierzadko dramatyczny-

mi wydarzeniami. Rok 1970, 1976,
1980 – to tylko niektóre momenty,
w których wydarzenia polityczne
wstrząsające Polską przypadały
na czas kolejnych edycji konkursu.
Znamienna pod tym względem była
decyzja Komitetu Organizacyjnego 9. Międzynarodowego Biennale
Grafiki w Krakowie planowanego na
rok 1982 o zawieszeniu organizacji
imprezy ze względu na wprowadzenie Stanu Wojennego. Artyści
i organizatorzy zgodnie uznali, że
czas odebranej wolności nie może
być momentem święta artystycznego. Zrozumienie, z jakim spotkała się
ta decyzja, wyrażone nie tylko przez
polskie, ale także przez międzynarodowe środowisko twórców, potwierdziło zasadność jej podjęcia.
Także najnowsze dzieje Polski znalazły oddźwięk w historii konkursu.
Transformacja roku 1989 i zmiana
sytuacji politycznej i ekonomicznej
skłoniły organizatorów do przekształcenia struktur konkursowych.
W roku 1992 powołano do życia
Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
czyniąc je głównym organizatorem
konkursu i jednocześnie zmieniono
cykl organizacyjny z cyklu dwuletniego na trzyletni.

Jednak wszystkie zachodzące wokół
przemiany, tak polityczne, jak i
społeczne, kulturowe i ekonomiczne
nie zachwiały pozycją konkursu i nie
zamknęły okna tak szeroko otwartego przed pięćdziesięciu laty. Tłumy
zwiedzające wystawę-instalację
Okno na świat prezentowaną na
krakowskich Plantach od 13. czerwca do 31. lipca 2016 roku, olbrzymie
zainteresowanie wystawą 50/50
zorganizowaną w tym samym czasie
w Międzynarodowym Centrum
Sztuk Graficznych, na której prezentowano oryginały nagrodzonych
prac , a także wspaniały odbiór
pozostałych prezentacji przygotowanych w ramach Jubileuszu
pokazały, ze sztuka graficzna ma
się znakomicie, nieustannie zyskując
nowych fanów, a krakowski konkurs wciąż szeroko otwiera okno na
świat, wpuszczając ożywczy powiew
i kusząc do wyglądania przez nie
kolejne pokolenia miłośników sztuki.
Marta Anna Raczek-Karcz
Prezes SMTG w Krakowie

Ryszard Otręba
Wystawa Ryszard Otręba. Grafika to prezentacja prac wybitnego krakowskiego
artysty o międzynarodowej sławie, który był także jedną z ważnych postaci
budujących kształt i jakość Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie.

Wystawa grafik Ryszarda Otręby
była dziewięćdziesiątą siódmą
indywidualną prezentacją prac
artysty. Złożyły się na nią grafiki
eksponowane uprzednio na
wystawach Międzynarodowego
Biennale Grafiki w Krakowie
w latach 1966–1988, oraz na
Międzynarodowym Triennale Grafiki
w latach 1991–2012.
Dokonany przez artystę wybór miał
charakter losowy, gdyż ograniczona
przestrzeń wystawiennicza nie
pozwoliła na ekspozycję wszystkich
prac, które doczekały się uznania
ze strony zespołów jurorskich
wybierających prace na wystawy
podsumowujące kolejne edycje
konkursu. Jednak dokonany wybór
cechowała spójność będąca
wyrazem twórczej konsekwencji
artysty, systematycznie
rozwijającego interesujące go
zagadnienia formalne i ideowe
poprzez przekształcenia
stosowanego języka form
wizualnych.
Ryszard Otręba to twórca
związany z krakowską imprezą
od początku jej istnienia. Odegrał
w jej ramach istotną rolę nie tylko
jako artysta, początkowo młody,
poszukujący jeszcze swojego

języka wizualnej wypowiedzi,
z czasem grafik zaliczany do
grona tych rozpoznawalnych
na międzynarodowej arenie
sztuki, wreszcie jako ważny
mistrz kształtujący myślenie
i wrażliwość kolejnych pokoleń
twórców, lecz także jako
aktywny współorganizator
Międzynarodowego Biennale Grafiki
w Krakowie.
Współpraca Ryszarda Otręby
z krakowską imprezą rozpoczęła
się w 1970 roku od sprawowania
opieki kuratorskiej nad
wystawami Laureatów Grand
Prix z 1968 roku: Antonia Segui
i Ingo Kirchnera. Następnie
w latach 1974-1984 pełnił
funkcję wiceprzewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowego Biennale Grafiki
w Krakowie, a w latach 1986–
1988 przewodniczącego Rady
Programowej Międzynarodowego
Biennale Grafiki w Krakowie.
Ekspozycja w Galerii Centrum
będącej częścią Międzynarodowego
Centrum Sztuk Graficznych
w Krakowie prowadzonego przez
Stowarzyszenie Międzynarodowe
Triennale Grafiki w Krakowie
stanowiła niezwykle spójną

wypowiedź twórczą zanurzoną
w języku abstrakcji geometrycznej,
który Ryszard Otręba wykorzystuje
w interesujący sposób wzbogacając
matematyczną precyzję
liryzmem drobnych zaburzeń oraz
delikatnych akcentów i przesunięć
kompozycyjnych. Artysta
udowadnia tym samym, że forma
figur geometrycznych, pozornie
wyalienowana z rozedrganej
rzeczywistości może być niezwykle
silnym nośnikiem ekspresji
o zróżnicowanych odcieniach
i uniwersalnym środkiem przekazu
najbardziej osobistych i intymnych
refleksji oraz przeżyć.

wystawa:
Ryszard Otręba. Grafika
wernisaż: 11.05.2016
wystawa czynna:
12.05–01.06.2016
miejsce:
Międzynarodowe Centrum
Sztuk Graficznych,
Rynek Główny 29, Kraków

1. Ryszard Otręba, Milczenie II, druk
cyfrowy, 2009.
2. Od lewej: prof. Zbigniew Lutomski
i prof. Ryszard Otręba.
3. Od lewej: Jan Paliczka – poeta
mieszkający w Tychach – z żoną, Bożena
Wieczorek – siostrzenica mieszkająca
w Pszczynie.
4. Publiczność zgromadzona na
wernisażu.
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1. Od lewej: prof. Ryszard Otręba
i red. Jolanta Antecka
2. Publiczność zgromadzona na
wernisażui i Marta Anna Raczek-Karcz
– Prezes SMTG w Krakowie

1. Od lewej: Hanna Otręba – wnuczka
Ryszarda Otręby z dziadkiem.

3. Od lewej: dr Anna Kołodziej i Zofia
Gołubiew - była dyrektor Muzeum
Narodowego w Krakowie.

2. Od lewej: (tyłem) Zenon Uryga – były
rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Barbara Płaszewska.

4. Od lewej: prof. Ryszard Otręba,
Barbara Konarzewska i Barbara
Kamińska-Dyczek.
5. Publiczność zgromadzona na
wernisażu.

3. Ryszard Otręba,
Oznaka zadowolenia I, gipsoryt, 2003.
5

4. Plakat towarzyszący wystawie.

wernisaż 11.05.2016 18:00
wystawa otwarta do 01.06.2016

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych
Rynek Główny 29, 31-010 Kraków | www.triennial.cracow.pl
MCSG jest czynne od pon. do pt. w godz. 11:00 – 16:00 oraz
w innych terminach po umówieniu telefonicznym +48 12 422 19 03

Projekt jest
współfinansowany
ze środków Gminy
Miejskiej Kraków
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Semafory
Wystawa Semafory to podróż przez ostatnie półwiecze polskiej grafiki, w której
ruch wyznaczają prace nagrodzone na kolejnych edycjach Międzynarodowego
Biennale i Triennale Grafiki w Krakowie.

Słowo semafor, które stało się
hasłem wystawy, w kolejnictwie
zdefiniowane zostało jako
sygnalizator kolejowy, który
steruje ruchem poprzez wizualne
informowanie [...] o prędkości jazdy
bądź nakazie zatrzymania pociągu
przy tym oraz kolejnym semaforze,
natomiast w dziedzinie elektroniki
i automatyki oznacza chronioną
zmienną lub abstrakcyjny typ
danych przy pomocy których steruje
się dostępem do wrażliwych danych.
Prezentowane na wystawie prace
autorstwa polskich artystów zostały
wyodrębnione przez przyznających
nagrody jurorów spośród tysięcy
nadsyłanych do 1988 roku co
dwa, a od 1991 roku co trzy lata
na krakowską imprezę. Każdą
z nich można potraktować jak
wyjątkowy semafor graficzny,
który kieruje wzrok widza na
siebie, nakazuje mu bezwzględne
zatrzymanie się, lecz także prowadzi
go do swojej towarzyszki, która
zasługuje na równą poprzedniczce
uwagę. Jednocześnie każda
z nich jest abstrakcyjnym typem
danych i chronioną zmienną,
która powstała w wyniku namysłu
artystycznego, a decyzją jurorów
została przekształcona w rodzaj
semafora zliczającego i każdą
potraktować można jako oręż
przeciwko hazardowi. Wyznaczając
wzorce pozwalały bowiem

uniknąć właściwemu stanom
przejściowym zamieszania. A
stanów przejściowych odnotowano
w grafice artystycznej, w tym
także polskiej, w okresie ostatnich
pięćdziesięciu lat co najmniej
kilka i każdy z nich znalazł swoje
miejsce w decyzjach jurorskich na
przestrzeni lat oraz w dokonanym na
wystawę wyborze prac.
Do najważniejszych zaliczyć
należy pojawienie się w obrębie
grafiki warsztatowej technik
masowej reprodukcji i konieczność
ustalenia ich pozycji pośród technik
klasycznych. Problem ten od lat 70tych XX wieku dotyczył serigrafii
i offsetu, natomiast kilkadziesiąt lat
później podobny dylemat przyniosła
ze sobą inwazja technik cyfrowych.
Kolejnym był zwrot – przypadający
na początek lat 70-tych XX wieku
– od obrazowania figuratywnego
silnie nacechowanego metaforą
ku obrazowaniu abstrakcyjnemu
i zauważalny od początku lat
90-tych XX wieku powrót
figuratywizmu, w którym jednak
często figura ludzka poddana jest
geometrycznemu przetworzeniu.
Innym odejście od klasycznych dla
grafiki czerni i bieli najpierw ku
delikatnym akcentom barwnym,
aż po erupcję koloru. Wreszcie
przejście od druku w klasycznych
formatach i papierach (większość
prac wyróżnionych w latach 60-

tych i 70-tych), przez eksperymenty
z papierem oraz formatami przy
zastosowaniu technik klasycznych,
aż po prace drukowane na
niestandardowych podłożach oraz
prezentowane w niestandardowych
konfiguracjach lub kształcie.
Narrację wystawy
podporządkowano tym właśnie
przełomom, podkreślając przy
tym rolę krakowskiego konkursu
w obwieszczaniu przemian,
ustanawianiu nowych standardów,
przecieraniu ważnych szlaków na
drodze rozwoju sztuk graficznych,
a jednocześnie charakteryzując
wydarzenie, dla którego
przeszłość i tradycja nigdy nie były
obciążeniem, lecz ważnym punktem
odniesienia i impulsem do dalszych
poszukiwań.

wystawa:
Semafory
wernisaż: 27.04.2016
wystawa czynna:
28.04–15.06.2016
miejsce:
Budynek dawnej Przemysłowej
Szkoły Żeńskiej,
ul. Syrokomli 21, Kraków
kurator:
Marta Anna Raczek-Karcz

Paweł Kwiatkowski, Bezczynna peryferyczność, przedruk anastatyczny, serigrafia, 2014.

Artyści biorący udział w wystawie:
Grzegorz Banaszkiewicz
Marek Basiul
Andrzej Bednarczyk
Katarzyna Dziuba
Mariusz Filipowicz
Agata Gertchen
Sławomir Grabowy
Izabella Gustowska
Robert Guzik
Grzegorz Hańderek
Joanna Janowska-Augustyn
Marek Jaromski
Jacek Joostberens
Stefan Kaczmarek
Andrzej Kalina
Wojciech Krzywobłocki
Paweł Kwiatkowski
Joanna Leszczyńska
Zbigniew Lutomski
Stanisław Łabęcki
Lucjan Mianowski
Lesław Miśkiewicz
Wojciech Müller

Tadeusz Nuckowski
Roman Opałka
Ryszard Osadczy
Henryk Ożóg
Mirosław Pawłowski
Joanna Piech
Marta Pogorzelec
Maria Luiza Pyrlik
Krzysztof Skórczewski
Andrzej Smoczyński
Konrad Srzednicki
Antoni Starczewski
Tomasz Struk
Marcin Surzycki
Piotr Szurek
Viola Tycz
Barbara Tytko
Krzysztof Wawrzyniak
Mieczysław Wejman
Tadeusz Gustaw Wiktor
Władysław Winiecki
Witold Zaręba
Ewa Zawadzka

1. Marta Anna Raczek-Karcz – Prezes
SMTG w Krakowie i kuratorka wystawy
w trakcie wernisażu.
2. Publiczność zgromadzona na
wernisażu.
3. Od lewej: (tyłem) dr hab. Bogdan
Achimescu, prof. ASP, dr hab. Bogdan
Miga, prof. ASP, prof. Stanisław Tabisz –
Rektor ASP w Krakowie.
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Mariusz Filipowicz, Autoportret – SELFIE 4, fotografia, lightbox, 2014.
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1. Publiczność zgromadzona na
wernisażu.

Publiczność zgromadzona na wernisażu,
w środku: Jacek Josstberens fotografuje
ekspozycję swojej grafiki.

2. Od lewej: (przodem) Witold Hołań
– dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
marki Canson, (z profilu) prof.
Krzysztof Tomalski i Jadwiga Otręba,
(tyłem): Marek Basiul, Kacper Bożek,
prof. Stanisław Wejman, prof. Piotr
Panasiewicz.
3. Publiczność zgromadzona na
wernisażu.
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1. Barbara Tytko, Człowiek II,
wklęsłodruk, 2006.
2. Fragment ekspozycji.
3. Fragment ekspozycji.
4. Plakat towarzyszący wystawie.
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1. Od lewej: Marta Anna Raczek-Karcz
i Andrzej Kulig – III Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej,
Kultury i Promocji Miasta.
2. Od lewej: (tyłem) Witold Zaręba,
Stanisław Wejman, Piotr Panasiewicz,
(z profilu) Bogdan Miga.
3. Od lewej: Katarzyna Wojtyga –
Wiceprezes SMTG w Krakowie i prof.
Ryszard Otręba.
4. Od lewej: Stanisław Wejman, Kacper
Bożek.

Izabella Gustowska, Względen cechy
podobieństwa XVI, technika mieszana,
153 x 58 cm, 1983.

ORY

AF
SEM

ale

w
nn
i Trie
reató
i lau iennale
rafik
ne g owego B 6 – 2015
ra
b
Wy
rod wie 199
zyna
Międ i w Krako
k
Grafi
Grzegorz Banaszkiewicz
Marek Basiul
Andrzej Bednarczyk
Katarzyna Dziuba
Mariusz Filipowicz
Agata Gertchen
Sławomir Grabowy
Izabella Gustowska
Robert Guzik
Grzegorz Hańderek
Joanna Janowska-Augustyn
Marek Jaromski
Jacek Joostberens
Stefan Kaczmarek
Andrzej Kalina
Wojciech Krzywobłocki
Paweł Kwiatkowski
Joanna Leszczyńska
Zbigniew Lutomski
Stanisław Łabęcki
Lucjan Mianowski
Lesław Miśkiewicz

Wojciech Müller
Tadeusz Nuckowski
Roman Opałka
Ryszard Osadczy
Henryk Ożóg
Mirosław Pawłowski
Joanna Piech
Marta Pogorzelec
Maria Luiza Pyrlik
Krzysztof Skórczewski
Andrzej Smoczyński
Konrad Srzednicki
Antoni Starczewski
Tomasz Struk
Marcin Surzycki
Piotr Szurek
Viola Tycz
Barbara Tytko
Krzysztof Wawrzyniak
Mieczysław Wejman
Tadeusz Gustaw Wiktor
Władysław Winiecki
Witold Zaręba
Ewa Zawadzka

Wystawa w ramach Jubileuszu 50-lecia
Międzynarodowego Biennale i Triennale Grafiki
w Krakowie

wernisaż
27.04.2016 18:00
Budynek dawnej Przemysłowej Szkoły
Żeńskiej, ul. Syrokomli 21, Kraków
wystawa otwarta 28.04 – 15.06.2016
pon. – pt. w godz. 11 – 16 lub po wcześniejszym umówieniu tel. 12 422 19 03

Projekt jest
współfinansowany
ze środków Gminy
Miejskiej Kraków
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Okno na Świat
Wystawa Okno na Świat zaprezentowała prace wszystkich Laureatów Grand
Prix nagrodzonych w latach 1966–2015 w ramach Międzynarodowego Biennale
i Triennale Grafiki w Krakowie.

Hasło Okno na świat było frazą
wymyśloną przez profesora Witolda
Skulicza na określenie roli, jaką
odgrywało od początku swojego
istnienia Międzynarodowe Biennale
Grafiki w Krakowie, stwarzające
okazję do wymiany doświadczeń
artystom sytuującym się po dwóch
stronach żelaznej kurtyny. Po roku
1989 i zmianie częstotliwości
organizowania krakowskiej imprezy,
już jako Międzynarodowe Triennale
Grafiki nadal jest ona ważnym
oknem na świat, dla rzesz artystów,
którzy pragną ze swoją sztuką
dotrzeć do możliwie szerokiego
kręgu odbiorców. Nietypowa
forma prezentacji dzieł laureatów
doskonale się w te dążenia wpisała.
Korzystając z reprodukcyjnych
właściwości grafiki jako medium
oryginalne prace zostały
wydrukowane w jakości cyfrowej
i umieszczone w specjalnie
przygotowanych drewnianych
podświetlanych gablotach.
Umożliwiło to prezentację
wybitnych dzieł w niecodzienny
sposób poprzez ich umieszczenie
w ogólnodostępnej przestrzeni
publicznej. Miejscem wystawy
stał się odcinek krakowskich Plant
usytuowany pomiędzy Barbakanem
i wylotem ulicy Sławkowskiej.
W ten sposób wybitne dzieła
stworzone na przestrzeni ostatniego
półwiecza, stanowiące nierzadko
kamienie milowe w rozwoju medium
graficznego i specyficznego
języka wizualnego, którym graficy
komunikują się z publicznością,

wyszły na spotkanie z widzami
zachęcając ich do zatrzymania się
choć na chwilę.
Niejednokrotnie podkreślano,
że grafika jest nie tylko medium
artystycznym, lecz także środkiem
komunikowania masowego,
które nieustannie wchodzi
w interakcję z odbiorcami
w postaci infografik, plakatów czy
elementów identyfikacji wizualnej
wypełniających współczesną
przestrzeń publiczną. Prezentowane
na wystawie prace znakomicie się
w ten obszar wpisały, pokazując,
że siła obrazu graficznego
leży w syntezie, minimalizmie
i bezpośredniości przekazu nawet
wówczas, gdy samo przesłanie prac
dotyka bardzo złożonych problemów
czy zagadnień.
Wystawa była także okazją do
zaprezentowania najnowszych
praktyk w obrębie grafiki, która
chętnie wchodzi w bliskie związki
z mediami cyfrowymi. Niemal rok
po pierwszym pokazie w Krakowie
można było ponownie, tym
razem w otwartej przestrzeni
i w naturalnych warunkach,
podziwiać pracę Deborah Cornell
– Laureatki edycji MTG z 2015
roku. Praca dotykająca zagadnień
zmienności miejsc i przeskształceń,
jakim ulegają one w czasie,
posiłkująca się zapisami i wykresami
z dziedziny nauk matematycznoprzyrodniczych znalazła na
Plantach, zwłaszcza podczas
wieczornych projekcji, zupełnie
nowy, bardzo interesujący kontekst.

Różnoodność estetyczna
prezentowanych prac stała
się dla odbiorców atrakcyjną
zachętą do przystanięcia na
szlaku peregrynacji wakacyjnych,
umożliwiła międzynarodowej
publiczności przybyłej do Krakowa
na Światowe Dni Młodzieży
zapoznanie się w syntetycznej
formie z reprezentatywnymi dla
grafiki artystycznej przykładami
dzieł, a jednocześnie stanowiła
doskonały sposób przypomnienia
Krakowianom o ich własnym
dziedzictwie kulturowym, do
którego niewątpliwie zalicza się
najdłuższy, organizowany w sposób
ciągły otwarty międzynarodowy
konkurs graficzny, który został
powołany do życia wolą i energią
wybitnych artystów i niestrudzonych
propagatorów grafiki: Witolda
Skulicza, Włodzimierza
Kunza, Konrada Srzednickiego
i Mieczysława Wejmana.

1. Andrzej Kulig – III Zastępca
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki
Społecznej, Kultury i Promocji Miasta
i Marta Anna Raczek-Karcz.
2. Ingrid Ledent – beligijska graficzka,
Laureatka Grand Prix MTG – Kraków
2006.

Toshihiro Hamano, Praca 93-2, serigrafia, 1993.

3. Jürgen Weinhardt – niemiecki kurator
i krytyk sztuki.
4. Deborah Cornell – amerykańska
graficzka, Laureatka Grand Prix i Grand
Prix d’Honneur MTG – Kraków 2015.

wystawa:
Okno na Świat
wernisaż: 13.06.2016
wystawa czynna:
13.06–31.07.2016
miejsce:
Planty Krakowskie od Barbakanu
do ul. Sławkowskiej
kurator:
Katarzyna Wojtyga

5. prof. Endi Poskovic – amerykański
grafik, Juror MTG – Kraków 2012
i MTG – Kraków 2015.

1, 2

3, 4, 5

1

1

1. Widok ekspozycji na Plantach, na
pierwszym planie od prawej praca
Joanny Piech – Laureatki Grand Prix
MTG – Kraków 2009 i Ingrid Ledent
– Laureatki Grand Prix MTG – Kraków
2006.
2. Widok ekspozycji na Plantach (od
prawej): praca Gerarda Titusa-Carmela
i Albina Brunowsky’ego.

3. Publiczność przed pracą Marka
Jaromskiego – Laureata Grand Prix
MBG – Kraków 1988.
4. Publiczność przed pracą Albina
Brunowsky’ego – Laureata Grand Prix
MBG – Kraków 1980.

2

2

1. Od lewej: przedstawiciele The Boston
Printmakers, Szymon Bronkowski, prof.
Endi Poskovic.
2. Od lewej: prof. Endi Poskovic,
Deborah Cornell, prof. Ingrid Ledent,
Jürgen Weinhardt, Andrzej Kulig.

3, 4

3. Od lewej: Barbara Płaszewska,
Katarzyna Wojtyga, Monika WanyuraKurosad – Wiceprezes SMTG
w Krakowie 2010–2015.

3

1

1

1. Ekspozycja na Plantach – Deborah
Cornell, Odzwierciedlając miejsce,
instalacja graficzna z projekcją wideo,
2015.
2. Ekspozycja na Plantach: praca
Waltera Valentiniego – Laureata Grand
Prix MBG – Kraków 1984.
3. Ekspozycja na Plantach: praca
Toshihiro Hamano – Laureata Grand
Prix MTG – Kraków 1994.
4. Ekspozycja na Plantach.
2

1. Ekspozycja na Plantach (od lewej):
praca Hannesa Postmy – Laureata
Grand Prix MBG – Kraków 1966, praca
Romana Opałki – Laureata Grand Prix
MBG – Kraków 1970 i praca Hansa
Hamngrena – Laureata Grand Prix
MBG – Kraków 1974.

5. Publiczność przed pracą Romana
Opałki – Laureata Grand Prix MBG –
Kraków 1970.

2

3

2. Ekspozycja na Plantach (od lewej):
praca Albina Brunowsky’ego – Laureata
Grand Prix MBG – Kraków 1980 i praca
GerardaTitusa-Carmela – Laureata
Grand Prix MBG – Kraków 1976.
3. Ekspozycja na Plantach – praca
Jiri’ego Anderle – Laureata Nagrody
Równorzędnej MBG – Kraków 1968.

3

4, 5

50/50
Wystawa 50/50 prezentowała wybór prac laureatów Grand Prix oraz artystów
uhonorowanych nagrodami równorzędnymi, regulaminowymi, fundowanymi oraz
wyróżnieniami w minionym półwieczu w ramach Międzynarodowego Biennale
i Triennale Grafiki w Krakowie.

Tytuł wystawy 50/50 odnosi się
zarówno do czasu, jaki upłynął od
pierwszej edycji Międzynarodowego
Biennale Grafiki w Krakowie,
tj. od roku 1966, jak i do ilości
prezentowanych na wystawie
dzieł, która w symboliczny sposób
podkreślała upływ czasu.

wystawy bardzo wyraźnie ujawniła
się aktualność działań graficznych –
rozumiana jako nieustanny potencjał
komunikacyjny tkwiący w samym
języku sztuki graficznej, w jej
wizualnej składni i poszczególnych,
stosowanych przez artystów
motywach.

Wystawa stworzyła okazję
do ponownego pokazania
nagrodzonych grafik w nowym
dla nich kontekście, wykonania
rekonstrukcji niektórych instalacji
graficznych, a także umożliwiła
odbiorcom, którzy zapoznali
się z prezentacją reprodukcji
prac Laureatów pokazywanych
równolegle na wystawie Okno na
świat, obcowanie z oryginalnymi
dziełami. Było to więc jednocześnie
dopełnienie i poszerzenie prezentacji
eksponowanej na krakowskich
Planatch.

Ponad trzydziestu artystów –
laureatów nagród przyznawanych
w ramach międzynarodowego
konkursu organiozwanego od 1966
roku – reprezentujących ponad
dwadzieścia państw położonych
na czterech kontynentach lepiej
niż jakikolwiek hasło promujące
krakowską imprezę zaświadcza o jej
międzynarodowym charakterze
i randze jaką zyskała sobie wśród
artystów.

Odmienność kontekstu wiązała się
przede wszystkim z możliwością
zobaczenia w jednej przestrzeni prac
powstałych w różnych okresach
i reprezentatywnych dla odmiennych
etapów rozwoju grafiki jako medium
artystycznego. Publiczność mogła
poprzez prezentowane grafiki
dostrzec wyraźne linie rozwojowe
tej dyscypliny artystycznej, przy
jednoczesnym zauważeniu pewnych
wartości trwających pomimo upływu
czasu i przemian zachodzących
w sztuce współczesnej. W ramach

Możliwość ponownego zetknięcia się
z nagrodzonymi przed laty dziełami
skłaniała publiczność do snucia
wspomnień, a także zachęcała
do różnego rodzaju refleksji
i podsumowań. Umożliwiła także
weryfikację decyzji podejmowanych
przez kolejne zespoły jurorskie.
Analiza wyborów dokonanych na
przestrzeni minionego półwiecza,
zarówno w kontekście rozwoju
samego medium graficznego,
jak i wobec losów karier
artystycznych poszczególnych
laureatów, pokazała, że dbałość
i profesjonalizm, z jakim
organizatorzy podchodzili

do kolejnych edycji konkursu,
a także nieustanne opieranie
się pozaartystycznym, zarówno
politycznym, jak i komercyjnym
wpływom i naciskom, przyczyniło
się do stworzenia interesującego,
niezwykle pełnego i prawdziwego
obrazu grafiki światowej ostatnich
pięćdziesięciu lat.
Oznacza to, że wyeksponowane
prace przemawiają dziś przede
wszystkim uniwersalnym językiem
graficznego obrazowania. Tym
samym grafika jawi się jako medium
twórczej wypowiedzi, w którym
zacierają się różnorodne granice,
przekraczane są historyczne,
mentalne i kulturowe progi. Treścią
wystawy stało się porozumienie
ponad czasem i przestrzenią
wyraźnie pokazujące, że tym,
co pozostaje jest istota sztuki
i nieprzemijające wartości.

wystawa:
50/50
wernisaż: 14.06.2016
wystawa czynna:
14.06–31.08.2016
miejsce:
Międzynarodowe Centrum
Sztuk Graficznych,
Rynek Główny 29, Kraków
kurator:
Monika Wanyura-Kurosad

Herman Hebler, Ruch III, serigrafia, 1996.

Monika Wanyura-Kurosad – kuratorka
wystawy, Marta Anna Raczek-Karcz
podczas wernisażu.
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1. Teresa Soliman, Joanna JanowskaAugustyn – Laureatka Grand Prix MTG
– Kraków 2012 na tle pracy Toshihiro
Hamano.
2. Malwina „Małgorzata”
Niespodziewana – graficzka, Katarzyna
Wojtyga.
3. Od lewej: dr hab. Krzysztof Kula,
prof. UŚ, prof. Krzysztof Tomalski,
przedstawicielki The Boston
Printmakers, dr hab. Marcin Surzycki,
prof. ASP.
4. Przedstawicielki The Boston
Printmakers.

3, 4

5. Publiczność zgromadzona na
wernisażu, pierwsza od prawej: Anne
Seppanen - kuratorka MTG – Kraków –
Falun 2013 i 2016.

8

6. Od lewej: prof. Grzegorz
Banaszkiewicz, prof. Ingrid Ledent, prof.
Piotr Kunce.
7. Z prawej: Deborah Cornell –
Laureatka Grand Prix i Grand Prix
d’Honneur MTG – Kraków 2015.
8. Od lewej: Richard Noyce – walijski
krytyk sztuki i kurator, Ingrid Ledent,
Galina Yeudakimchikova, Krzysztof Kula.
9. Publiczność zgromadzona na
wernisażu na tle pracy Mary Schiny
– greckiej graficzki, Laureatki MTG –
Kraków 2009.
10. Od lewej: Barbara Chojnacka –
starszy kustosz Muzeum Okręgowego
im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy, Janina Wallis – kierownik
Biblioteki Sztuki Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
5, 6

4. Plakat towarzyszący wystawie.

50

lat

1 9 6 6 – 2 0 1 6
Międzynarodowe
Biennale Gr a fi k i
w Krakowie
Międzynarodowe
Triennale Grafiki
w Krakowie

50

lat

1 9 6 6 – 2 0 1 6
Międzynarodowe
Biennale G r a f i k i
w Krakowie
Międzynarodowe
Triennale Grafiki
w Krakowie

50/50

9

Artyści Międzynarodowego
Biennale i Triennale Grafiki w Krakowie
Artists of the International
Print Biennial and Triennial in Krakow
1966–2015
Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych
International Centre for Graphic Arts
Rynek Główny 29, Kraków
wernisaż | opening: 14.06.2016, 18:00
wystawa czynna | exhibition open:
14.06–31.08.2016
pon. – pt. | Mon. – Fri. 11:00 – 16:00

organizatorzy | organizers

master sponsor SMTG
Projekt jest współfinansowany ze środków
Gminy Miejskiej Kraków | Project in part
funded by Municipality of Kraków City
www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl

Zrealizowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Funded by the Ministry of Culture
and National Heritage

patroni medialni | media patronages
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Geometria koloru
Wystawa Geometria koloru. Alviani, Berdyszak, Hebler stworzona w oparciu
o zbiory Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grfaiki w Krakowie
zaprezentowała prace wybitnych artystów abstrakcjonistów reprezentujących
awangardę XX wieku.

Celem wystawy było zwrócenie
uwagi na niezwykle istotny aspekt
funkcjonowania międzynarodowego
konkursu graficznego
organizowanego w Krakowie od
1966 roku, którym jest tworzona
przez dekady imponująca kolekcja
współczesnej grafiki polskiej
i światowej. Przez pięćdziesiąt lat
artyści nagradzani i uczestniczący
w konkursie przekazywali na
rzecz organizatorów swoje
dzieła, jednocześnie, zwłaszcza
w latach 1966–1989, przyznanie
artyście nagrody stanowiło impuls
dla polskich muzeów i kolekcji
publicznych do zakupu dzieł
nagrodzonych artystów. Tym samym
krakowska impreza stała się jednym
z najważniejszych czynników
kształtujących zbiory współczesnej
grafiki nie tylko te oddziedziczone
przez Stowarzyszenie, lecz także
te tworzone przez najważniejsze
instytucje państwowe
i samorządowe.
Kolekcja Stowarzyszenia,
sukcesywnie rozwijana także
w okresie po przekształceniu
Biennale w Triennale, liczy obecnie
ponad 5000 dzieł, z których ponad
2500 posiada status muzealnych,
co podkreśla ich wyjątkową wartość
i jakość artystyczną. W ramach
wystawy zaprezentowany został

jedynie niewielki fragment
tej kolekcji skupiający się na
twórczości wybitnych artystów
związanych z op-artem i awangardą
geometrycznej abstrakcji.
Przemyślana strategia
kolekcjonerska pozwoliła na
zgromadzenie cykli graficznych,
które można było wyeksponować po
raz pierwszy wspólnie, stwarzając
tym samym zasługujący na uwagę
kontekst, w jakim czytać można
twórczość europejskich grafików
należących do dwóch różnych
pokoleń (Herman Hebler – rocznik
1911, Jan Berdyszak – rocznik
1934, Getulio Alviani – rocznik
1939). Twórców tych połączyły
podobne poszukiwania, dotyczące
przede wszystkim rytmów
i podziałów płaszczyzny, rygorów
kompozycji i własności koloru jako
autonomicznych wartości ekspresji
artystycznej. Ich dzieła cechuje
precyzja matematycznej kompozycji
zestawiona z pulsującymi, żywymi
i nasyconymi barwami, płaska
plama i gradientowe przejścia oraz
zdekonstruowana kompozycja
nadająca grafikom wrażenie ruchu
i wibracji.
Ekspozycja zbudowana z trzech
wyodrębnionych modułów
prezentujących zamknięte cykle,

z których każdy poświęcony
był odrębnemu zagadnieniu
podejmowanemu przez twórcę,
pozwoliła pokazać indywidualność
poszukiwań każdego z grafików,
specyfikę ich podejścia do medium
graficznego, a jednocześnie ukazała
wspólnotę dążeń i zainteresowań
artystycznych wyrastających
z twórczego przekształcenia
koncepcji wypracowanych przez
ojców abstrakcji geometrycznej:
Pieta Mondriana, Kazimierza
Malewicza i Josefa Albersa.
Poszukiwania te prowadziły
do przekształcenia propozycji
wysuniętych przez Wielką
Awangardę, a jednocześnie – dzięki
eksperymentom technicznym
– do swoistej gry pomiędzy
dwuwymiarowa płaszczyzną
i trójwymiarowa przestrzenią
wytyczając nowe ścieżki poszukiwań
dla następnych pokoleń twórców.

wystawa:
Geometria Koloru. Alviani,
Berdyszak, Hebler
wernisaż: 05.09.2016
wystawa czynna:
06–30.09.2016
miejsce:
Biblioteka Jagiellońska, Kraków

Widok ekspozycji, w tle praca Getulio Alviani’ego.

Od lewej: prof. Zdzisław Pietrzyk
– dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
w Krakowie, Monika Wanyura-Kurosad
– kuratorka wystawy.

1, 2

1, 2

1. Od lewej: prof. Ryszard Otręba, prof.
Zdzisław Pietrzyk, Marta Anna RaczekKarcz, mec. Wojciech Sieniawski,
Mateusz Otręba.
2. Publiczność zgromadzona na
wernisażu.
3. Publiczność zgromadzona na
wernisażu, na tle pracy Getulio
Alviani’ego.

GEOMETRIA
KOLORU
ALVIANI
BERDYSZAK
HEBLER
05.09 – 30.09.2016, wernisaż 5.09 o 17:00
Biblioteka Jagiellońska, sala wystawowa
ul. Oleandry 3, Kraków

1. Publiczność zgromadzona na
wernisażu.
2. Publiczność zgromadzona na
wernisażu, w tle cykl prac Jana
Berdyszaka.

Wystawa w ramach Jubileuszu 50-lecia
Międzynarodowego Biennale i Triennale Grafiki w Krakowie
reprodukcja: Getulio Alviani, Włochy | Bez tytułu (fragment) | serigrafia | 65×65 cm | 1964

organizatorzy wystawy

50

Projekt jest
współfinansowany
ze środków Gminy
lat

1 9 6 6 – 2 0 1 6

3

3. Plakat towarzyszący wystawie.

Międzynarodowe
Biennale Grafiki
w Krakowie
Międzynarodowe
Triennale Grafiki
w Krakowie

master sponsor SMTG

partnerzy Jubileuszu

Miejskiej Kraków
www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl

Zrealizowano ze
środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

ZWIĄZEK POLSKICH
ARTYSTÓW PLASTYKÓW
OKRĘG KRAKOWSKI

patroni medialni Jubileuszu
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Zbigniew
Lutomski
Wystawa Zbigniew Lutomski. Drzeworyty to prezentacja prac wybitnego
krakowskiego artysty, wieloletniego pedagoga, który przyczynił się także
do budowania roli i pozycji Międzynarodowego Biennale i Triennale Grafiki
w Krakowie.

Wystawa grafik Zbigniewa
Lutomskiego była pokazem
szczególnym, gdyż ostatnią grafikę
artysta wykonał w 2014 roku
i od tego czasu skupia się przede
wszystkim na pracy dydaktycznej
oraz prezentowaniu swojego
dorobku podczas ekspozycji
indywidualnych i zbiorowych.
Jednocześnie wystawa zamykała
obchody Jubileuszu 50-lecia
Międzynarodowego Biennale
i Triennale Grafiki w Krakowie.
Dokonany przez artystę wybór
ograniczył się do kilkunastu prac
pochodzących z ostatnich lat
aktywności twórczej. Przez kilka
dekad była ona poświęcona przede
wszystkim technice drzeworytu,
do którego Zbigniew Lutomski
ma stosunek szczególny, traktując
drewno jako niezwykle inspirujący
materiał, z którym wchodzi
w bardzo intymne i nacechowane
emocjonalnie relacje.
Zbigniew Lutomski to twórca, który
wpisał się w historię krakowskiej
imprezy już w pierwszym roku jej
istnienia otrzymując wówczas
Nagrodę Specjalną za cykl
drzeworytów barwnych. Gdy
Międzynarodowe Biennale

przekształciło się w 1991 roku
w Triennale jury pierwszej edycji
konkursu organizowanego w nowym
cyklu i w nowej sytuacji społecznoekonomicznej uhonorowało
Zbigniewa Lutomskiego Nagrodą
Prezydenta Miasta Krakowa –
jednym z najważniejszych obok
Grand Prix wyróżnień przynawanych
od początku lat 90. XX wieku.
Także w XXI wieku twórczość
Zbigniewa Lutomskiego spotkała
się z uznaniem międzynarodowego
zespołu jurorskiego, który przyznał
artyście w 2009 roku Nagrodę
Regulaminową. Przez wszystkie te
lata krakowski grafik pozostawał
wierny swojej wielkiej miłości
twórczej – drzeworytowi barwnemu.
Współpraca organizacyjna
Zbigniewa Lutomskiego z krakowską
imprezą obejmuje okres od 1985
do 1991 roku, gdy artysta pełnił
rolę komisarza Wystawy Głównej
dwukrotnie Międzynarodowego
Biennale Grafiki (1986 i 1988),
a następnie pierwszej edycji
Międzynarodowego Triennale
Grafiki (1991), zasiadał także
w zespołach jurorskich w roku .....
Ekspozycja w Galerii Centrum, choć
prezentowała grafiki z ostatnich

lat, była jednocześnie znakomitym
podsumowaniem wieloletnich
poszukiwan twórczych Zbigniewa
Lutomskiego. Zdominowały ją
drzeworyty barwne, w których
wyrazisty kolor jest nie tylko
nośnikiem różnorakich emocji, lecz
pełni także funkcję katalizatora
gry z przestrzenią w obrębie
dwuwymiarowej płaszczyzny odbitki
graficznej. Mocnym akcentem
na tym tle stały się trzy czarnobiałe prace sięgające do klasyki
drzeworytu nie tylko poprzez
swój monochromatyzm, lecz
także za pośrednictwem formy
budującej poszczególne kształty
przedstawione przez artystę, która
niezmiennie przywodzi na myśl
strukturę słoi drewna, a tym samym
stanowić może mateforyczny zapis
upływającego czasu.

wystawa:
Zbigniew Lutomski. Drzeworyty
wernisaż: 14.10.2016
wystawa czynna:
15.10–04.11.2016
miejsce:
Międzynarodowe Centrum
Sztuk Graficznych,
Rynek Główny 29, Kraków

Zbigniew Lutomski, Kaktus, drzeworyt, 1973.
1. Marta Anna Raczek-Karcz – Prezes
SMTG w Krakowie podczas wernisażu.
2–3. Publiczność zgromadzona na
wernisażu.

1, 2, 3

1

2, 3

1. prof. Zbigniew Lutomski podczas
wernisażu.
2. Monika Wanyura-Kurosad.
3. Widok ekspozycji.
4. Od lewej: Patryk Lutomski, prof.
Zbigniew Lutomski i prof. Roman
Banaszewski.

1

1. Widok ekspozycji.
2. Publiczność zgromadzona podczas
wernisażu.
3. Plakat towarzyszący wystawie.

Projekt jest współfinansowany
ze środków Gminy Miejskiej
Kraków

master sponsor SMTG
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Zbigniew Lutomski | grafiki
wernisaż 14.10.2016 18:00 | wystawa otwarta do 04.11.2016 | MCSG, Rynek Główny 29, Kraków

2, 3

Odsłąnięcie tablicy
prof Skulicza
16. czerwca 2016 roku w samo południe – w tym samym dniu, w którym pół wieku
temu odbywał się wernisaż pierwszej Wystawy Głównej Międzynarodowego
Biennale Grafiki w Krakowie – odsłonięta została tablica upamiętniająca prof.
Witolda Skulicza inicjatora Biennale, założyciela i pierwszego wieloletniego
prezesa Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
i projektanta mozaiki zdobiącej fasadę Teatru Bagatela w Krakowie.

Tablica została wykonana
z inicjatywy Moniki WanyuryKurosad – Wiceprezes SMTG
w Krakowie w latach 2010–2016.
Przedsięwzięcie spotkało się
z życzliwością Dyrektora Teatru
Bagatela Jacka Schoena oraz
wsparciem ze strony Władz Miasta
Krakowa, w tym przede wszystkim
Andrzeja Kuliga – III Zastępcy
Prezydenta Miasta Krakowa ds.
Polityki Społecznej, Kultury i Promocji
Miasta oraz Stanisława Dziedzica
– Dyrektora Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego UMK.

W uroczystym odsłonięciu tablicy
udział wzięli przedstawiciele
Zarządu Stowarzyszenia
Międzynarodowe Triennale Grafiki
w Krakowie i Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego UMK,
a także Dyrekcja Teatru Bagatela.
Gościem honorowym uroczystości
była Monika Skulicz – wdowa po
prof. Witoldzie Skuliczu.
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i najdłużej istniejącego otwartego
międzynarodowego konkursu
poświęconego temu medium
artystycznemu, lecz także
jako wrażliwego na niuanse
współczesnej przestrzeni publicznej
projektanta, którego dzieło, dzięki
niedawnemu remontowi, odzyskało
swój blask i może być inspiracją dla
kolejnych pokoleń artystów.

1. Tablica pamiątkowa poświęcona prof.
Witoldowi Skuliczowi – projektantowi
mozaiki zdobiącej fasadę Teatru
Bagatela w Krakowie.

Trójstronna inicjatywa upamiętnia
prof. Witolda Skulicza nie tylko jako
niestrudzonego propagatora grafiki
i organizatora najważniejszego

2. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej
prof. Witolda Skulicza – projektanta
mozaiki zdobiącej fasadę Teatru
Bagatela w Krakowie. Od lewej:
Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Miasta Krakowa, Monika Skulicz
– wdowa po prof. Witoldzie Skuliczu,
Marta Anna Raczek-Karcz – Prezes
SMTG w Krakowie.
3. Jacek Schoen – dyrektor Teatru
Bagatela podczas odsłonięcia tablicy
pamiątkowej.
4. Widok fasady Teatru Bagatela
w Krakowie z mozaiką wykonaną
według projektu prof. Witolda Skulicza.

1, 2, 3

5. Mozaika wykonana według projektu
prof. Witolda Skulicza umieszczona na
fasadzie Teatru Bagatela w Krakowie
w 1967 roku.
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Gala
Jubileuszowa
13. czerwca 2016 roku odbyła się uroczysta Gala Jubileuszu 50-lecia
Międzynarodowego Biennale i Triennale Grafiki w Krakowie zorganizowana
w Centrum Kongresowym ICE – Kraków. Uroczystość była okazją do wspomnienia
inicjatorów Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie: prof. Włodzimierza
Kunza, prof. Witolda Skulicza, prof. Konrada Srzednickiego i prof. Mieczysława
Wejmana, a także wręczenia Medali Jubileuszowych osobom i instytucjom, które
przez ostatnie pół wieku wspierały organizację międzynarodowego konkursu
graficznego i towarzyszących mu wydarzeń artystycznych.

Galę rozpoczęła projekcja filmu
zrealizowanego przez red. Katarzynę
Kotulę i jej zespół dokumentującego
pięćdziesięcioletnią historię
Biennale i Triennale
i upamiętniającego inicjatorów,
założycieli i niestrudzonych
organizatorów konkursu. Następnie
zgromadzeni goście wysłuchali
pięknych wspomnień Richarda
Noyce – walijskiego krytyka
sztuki i kuratora związanego
z krakowskim wydarzeniem od
niemal trzydziestu lat – i prof. Jana
Pamuły – wieloletniego Wiceprezesa,
a w latach 2010–2013 Prezesa
Stowarzyszenia Międzynarodowe

Richard Noyce podczas Gali
Jubileuszowej.

Triennale Grafiki w Krakowie.
Odczytane zostały także listy
gratulacyjne, m.in. od prof. Adama
Myjaka – Rektora Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.
Podczas uroczystości wręczono
7 medali dla instytucji kultury
i muzeów, 1 medal dla wieloletniego
Master Sponsora Stowarzyszenia,
3 medale dla wieloletnich patronów
medialnych krakowskiego wydarzenia
oraz 27 medali dla osób przez lata
współtworzących i wspierających
krakowskie wydarzenie.
Wręczono także 4 Dyplomy
Jubileuszowe dla instytucji

prof. Jan Pamuła – Prezes SMTG
w Krakowie w latach 2010–2013
podczas Gali Jubileuszowej.

organizujących od wielu lat
wystawy włączone do Programu
Międzynarodowego Triennale
Grafiki w Krakowie oraz 22
dyplomy przyznane artystom,
kuratorom, krytykom sztuki
i przedstawicielom mediów
i biznesu, którzy swoimi działaniami
przyczynili się do rozpropagowania
idei Międzynarodowego Biennale
i Triennale Grafiki w Krakowie.
Galę wspaniale poprowadziła
redaktor Justyna Nowicka, która od
lat promuje działania Stowarzyszenia
na antenie Radia Kraków.

Gala Jubileuszowa 50-lecia
MBG i MTG w Krakowie.

Joanna Warchoł – Prezes odbiera
Medal dla Związku Polskich Artystow
Plastyków Okręgu Krakowskiego.

prof. Piotr Bożyk – Prorektor ds.
Nauki i Spraw Zagranicznych odbiera
Medal dla Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.

Magdalena Ziółkowska – Dyrektor,
odbiera Medal dla Galerii Sztuki
Współczesnej Bunkier Sztuki
w Krakowie.

prof. Jacek Purchla – Dyrektor, odbiera
Medal dla Międzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie.

Bogna Dziechciaruk-Maj – Dyrektor,
odbiera Medal dla Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha
w Krakowie.

Jacek Olko – Dyrektor, odbiera
Medal dla Firmy Karcher sp. z o.o. –
wieloletniego Master Sponsora SMTG
w Krakowie.

dr hab. Błażej Ostoja-Lniski – Dziekan
Wydziału Grafiki ASP w Warszawie
podczas Gali Jubileuszowej.

red. Piotr Legutko – Dyrektor, odbiera
Medal dla TVP Kraków, wieloletniego
patrona medialnego MBG i MTG
w Krakowie.

red. Przemysław Bolechowski –
Prezes Zarządu, odbiera Medal dla
Radia Kraków, wieloletniego patrona
medialnego MBG i MTG w Krakowie.

red. Łukasz Gazur – Kierownik Działu
Kultura odbiera Medal 50-lecia dla
„Dziennika Polskiego” wieloletniego
patrona medialnego MBG i MTG
w Krakowie.

prof. Franciszek Bunsch – krakowski
grafik uhonorowany Medalem 50-lecia
za wieloletnią współpracę.

Jerzy Napieracz – krakowski grafik
uhonorowany Medalem 50-lecia za
wieloletnią współpracę.

prof. Zbigniew Lutomski – krakowski
grafik, wielokrotny komisarz Wystawy
Głównej MBG i Członek Jury MBG
i MTG uhonorowany Medalem 50-lecia
za wieloletnią współpracę.

Richard Noyce – trzykrotny
Przewodniczący Jury
Międzynarodowego Triennale grafiki
w Krakowie (2003, 2006, 2009)
uhonorowany Medalem 50-lecia za
wieloletnią współpracę.

Jurgen Wiechardt – niemiecki krytyk
sztuki i kurator uhonorowany Medalem
50-lecia za wieloletnią współpracę.

Monika Skulicz – Wdowa po prof.
Witoldzie Skuliczu, uhonorowana
Medalem 50-lecia.

dr Klemens Budzowski, prof. nadzw.
– Kanclerz Krakowskiej Akademii im.
A. Frycza-Modrzewskiego uhonorowany
Medalem 50-lecia za wieloletnie
wspieranie organzacji MTG.

red. Jolanta Antecka – długoletnia
redaktorka Działu Kultury „Dziennika
Polskiego” uhonorowana Medalem
50-lecia za wieloletnią współpracę.

Janina Górka-Czarnecka – członkini
Komitetu Założycielskiego i Zarządu
SMTG w Krakowie uhonorowana
Medalem 50-lecia za wieloletnią
współpracę.

prof. Jan Pamuła – wieloletni
wiceprezes, a w latach 2010-2013
Prezes SMTG w Krakowie uhonorowany
Medalem 50-lecia.

Andrzej Kulig – III Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej,
Kultury i Promocji Miasta odbiera
Medal 50-lecia w imieniu prof. Jacka
Majchrowskiego – Prezydenta Miasta
Krakowa.

Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
UMK uhonorowany Medalem 50-lecia
za wieloletnie wspieranie organizacji
MTG w Krakowie.

Teresa Soliman – długoletnia Pracownica
Biura SMTG w Krakowie, kuratorka
wystaw uhonorowana Medalem 50-lecia
za wieloletnią współpracę.

mec. Andrzej Mogilnicki – członek
Komitetu Założycielskiego i Zarządu
SMTG w Krakowie uhonorowany
Medalem 50-lecia za wieloletnią
współpracę.

dr hab. Marcin Surzycki, prof. ASP –
członek Zarządu SMTG w Krakowie
w latach 2010-2013 uhonorowany
Medalem 50-lecia za wieloletnią
współpracę.

Zofia Gołubiew – Dyrektor Muzeum
Narodowego w Krakowie w latach
2000–2015 uhonorowana Medalem
50-lecia za wieloletnią współpracę.

prof. Dorota Folga-Januszewska –
krytyk sztuki i kurator, członkini Jury
MTG – Kraków 2015 uhonorowana
Medalem 50-lecia za wieloletnią
współpracę.

prof. Ryszard Otręba – krakowski
grafik, w latach 1974–1984
Wiceprzewodniczący Komitetu
Organizacyjnego MBG, a w latach 1986–
1988 Przewodniczący Rady Programowej
MBG uhonorowany Medalem 50-lecia za
wieloletnią współpracę.

prof. Krzysztof Tomalski – członek
Zarządu SMTG w Krakowie w latach
2010–2013, Dziekan Wydziału Grafiki
ASP w Krakowie w latach 2008–2016
uhonorowany Medalem 50-lecia za
wieloletnią współpracę.

Bogusława Rogóż-Roszkowska –
członkini Komitetu Założycielskiego
i Zarządu SMTG w Krakowie
uhonorowana Medalem 50-lecia za
wieloletnią współpracę.

Barbara Chojnacka - Kustosz Muzeum
Okręgowego w Bydgoszczy odbiera Dyplom Jubileuszowy przyznany Muzeum
za wieloletnią współpracę.

MEDALE – INSTYTUCJE

prof. dr hab. Franciszek Bunsch

DYPLOMY – OSOBY INDYWIDUALNE

Związek Polskich Artystów Plastyków
Okręg Krakowski

Jerzy Napieracz

prof. Wojciech Krzywobłocki

prof. dr hab. Zbigniew Lutomski

Anne Seppänen

dr Klemens Budzowski, prof. nadzw.

Andrzej Kulig

red. Jolanta Antecka

Alicia Candiani

Muzeum Narodowe w Krakowie

Janina Górka-Czarnecka

prof. Endi Poskovic

Międzynarodowe Centrum Kultury
w Krakowie

Anna Strycharska-Kuhny

prof. Ingrid Ledent

Teresa Soliman

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha w Krakowie

mec. Andrzej Mogilnicki

Witold Hołań

dr hab. Marcin Surzycki, prof. ASP

Włodzimierz Duval

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier
Sztuki w Krakowie

Janina Wallis – Kierownik Biblioteki
Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego
odbiera Dyplom Jubileuszowy przyznany
Bibliotece Sztuki za wieloletnią
współpracę.

prof. Wojciech Krzywobłocki – grafik,
kurator Międzynarodowego Triennale
Grafiki – Kraków – Wiedeń 2007,
2010 i 2013 uhonorowany Dyplomem
Jubileuszowym za wieloletnią współpracę.

Anne Seppanen – kurator
MTG – Kraków – Falun 2013
i 2016 uhonorowana Dyplomem
Jubileuszowym za wieloletnią
współpracę.

Biblioteka Jagiellońska
Kärcher sp. z o.o.
TVP 3 Kraków
Radio Kraków
Dziennik Polski
MEDALE – OSOBY INDYWIDUALNE
Richard Noyce
Jürgen Weichardt
Monika Skulicz
prof. dr hab. Jan Pamuła

prof. Endi Poskovic – amerykański
grafik, członek Jury MTG – Kraków
2012 i 2015 uhonorowany Dyplomem
Jubileuszowym za wieloletnią
współpracę.

prof. Ingrid Ledent – Laureatka MTG –
Kraków 2006 uhonorowana Dyplomem
Jubileuszowym za wieloletnie wspieranie
działań SMTG w Krakowie na arenie
międzynarodowej.

prof. Andrzej Bednarczyk – artysta
uhonorowany Dyplomem Jubileuszowym
za wieloletnią współpracę i wspieranie
organizacji Międzynarodowego Triennale
Grafiki w Krakowie.

prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Stanisław Dziedzic
Zofia Gołubiew
prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
prof. dr hab. Ryszard Otręba

prof. dr hab. Krzysztof Tomalski
Bogusława Rogóż-Rożkowska
Toshihiro Hamano
Wiesław Sikora
Marta Anna Raczek-Karcz
Monika Wanyura-Kurosad
Katarzyna Wojtyga
DYPLOMY – INSTYTUCJE
Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Galeria BWA w Opolu
Galeria Wozownia w Toruniu
Biblioteka Sztuki Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu
Zielonogórskiego

dr Agnieszka Łakoma
Grzegorz Słącz
Łukasz Gazur
Szymon Bronkowski
Danuta Pszon
Marta Zaczyńska
Irena Turek
Georg Lebzelter
Modhir Ahmed
Katarzyna Kotula
Justyna Nowicka
Dariusz Darmoń
Rafał Sosin

1. Medal jubileuszu 50 - lecia
Międzynarodowego Biennale
i Triennale Grafiki w Krakowie.
Projekt Katarzyna Wojtyga
2. Dyplom Jubileuszu 50-lecia
Międzynarodowego Biennale
i Triennale Grafiki w Krakowie.
Witold Hołań – Dyrektor ds.
Sprzedaży i Marketingu Marki
Canson uhonorowany Dyplomem
Jubileuszowym za wieloletnią
współpracę.

dr Agnieszka Łakoma – Plastyk Miasta
Krakowa uhonorowana Dyplomem
Jubileuszu za wspieranie działań
promocyjnych SMTG w Krakowie.

red. Grzegorz Słącz - Redaktor Naczelny
Magazynu „Karnet” uhonorowany
Dyplomem Jubileuszowym za wieloletnie
medialne wspieranie Międzynarodowego
Triennale Grafiki w Krakowie.

red. Justyna Nowicka – Redaktor Radia
Kraków uhonorowana Dyplomem
Jubileuszu za wieloletnie wspieranie
medialne MTG w Krakowie oraz
Prowadząca Galę Jubileuszową.

red. Katarzyna Kotula – autorka reportaży
dokumentujących Międzynarodowe
Triennale Grafiki w Krakowie w latach
1991–2015 uhonorowana Dyplomem
Jubileuszowym.
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Elementy identyfikacji
wizualnej Jubileuszu 50-lecia
Międzynarodowego Biennale
i Triennale Grafiki w Krakowie

1. Ulotka
2. Zaproszenie

1

1

1. Logotyp w wersji polskiej i angielskiej.
2. Plakat

2

2

