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Małe formy graficzne
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PL
Podobno słowo było pierwsze, a obraz posłużył jego przedstawieniu i objaśnieniu. To przecież ilustracyjna
funkcja rysunku zadecydowała o poszukiwaniu sposobów jego powielania. Graﬁka, nieco już wyemancypowana, choć pozostaje w partnerskim związku z opowieścią, przemawia jednak swoim własnym zmysłowym
językiem. Odwołuje się do poczucia harmonii, równowagi, złudzeń optycznych, sugestii. Jej słownik złożony
z symboli, metafor i impresji wymyka się próbom równoległego tłumaczenia. Zarówno zjawisko, rozległe
i zróżnicowane, jak i każdy z osobna przejaw twórczej ekspresji pozostaną w jakiejś części osłonięte mgłą
nierozpoznania.
Czy zatem sensowne jest podejmowanie kolejnej ułomnej próby przemiany obrazu w słowa? Zwłaszcza
jeśli dostrzec można w tych miniaturach po prostu piękno – kategorię, tak często we współczesnej sztuce
przemilczaną, a przecież do życia niezbędną. Oglądajmy!
Mamy przyjemność zaprezentować siedemnastu wyjątkowych artystów – mistrzów graﬁcznego rzemiosła – i wycinek wykreowanych przez nich światów, opowiedzianych obrazem. Bez ich potrzeby dzielenia
się swoimi wyobrażeniami i bezinteresownej życzliwości zorganizowanie tej wystawy nie byłoby możliwe.
Za udział w niej wszystkim Autorom serdecznie dziękujemy!

EN
Supposedly, the word appeared ﬁrst while the pattern served for its presentation and clariﬁcation. After
all, it was the illustrative function of a drawing which decided on searches for the manners of its copying.
Graphics, even of already slightly emancipated, remains in partner connection with the story; nevertheless
it employs its own, sensorial language. It appeals to the sense of harmony, balance, optical illusions, suggestions. Its vocabulary, consisting of symbols, metaphors and impressions, bypasses attempts of parallel
translation Both the phenomenon, broad and variable, and every individual exponent of a creative expression remain in some part hindered by the mist of indetermination.
Therefore, is there any sense in undertaking consecutive defective attempts to translate images into
words? In particular, when we can detect in these miniatures just beauty, the category frequently concealed in contemporary art, even if it remains indispensable for life. Let us experience it. We have the pleasure to present seventeen exceptional artists, masters of the graphic craft and a fragment of the created
by them worlds, reported in images. In the absence of their need of sharing their imaginations and their
unselﬁsh kindness, arrangement of this exhibition would not be possible.
Cordial thanks to all the authors for their participation!

SKUPIENIE
Już nie sposób wyobrazić sobie życia bez oprogramowania. Także sztuki, a w sposób szczególny – grafiki, która niemal automatycznie zyskała kolejny epitet: komputerowa. Ta, zacierając
granice dawniej obowiązującego porządku – pomiędzy pojęciem „użytkowa” i „warsztatowa”,
opanowała całkowicie cyberprzestrzeń, świat
wydawniczy i reklamowe imperia; z bezczelnością nowicjusza weszła na salony.
Tak, dostaliśmy do ręki narzędzie wspaniałe – wydajne, łatwe w użyciu, wielofunkcyjne
i nieomylne. Wśród jego zalet: gwarantowana identyczność wytwarzanych kopii i łatwość
ich rozpowszechniania; dzięki niemu odbitka
graficzna, dotąd w przeważającej większości
monochromatyczna, poczęła epatować feerią
barw, karkołomnych przejść tonalnych, złożonych wielowarstwowych faktur, skalą wielkoformatowych wydruków. Fotografia i przeróżne
zapożyczenia, poddane obróbce niezliczonych
filtrów, z łatwością wpisały się w zestaw możliwych do użycia elementów składających się na
kompozycję, która w końcu poruszyła się i nawet
wydawała dźwięki.
Dlaczego zatem nie sprawdziły się czarne
przepowiednie wieszczące definitywną śmierć
tradycyjnych technik? W graficznej miniaturze
jak w powiększającym szkle dostrzeżemy odpowiedź.
Dla grafików romansujących z małą formą technika cyfrowa nie okazała się wystarczająco doskonała – nieco bezduszna
i mechaniczna, nie jest w stanie doścignąć
wirtuozerii rytowanej kreski i jej subtelnej natury, głębi mezzotintowych mroków, niuansów ulotnej tinty. Zatem pochylają się oni
w zaciszach pracowni nad klockiem czy płytką metalu wyposażeni w arsenał tradycyjnych
narzędzi. Jak żądni doskonałości samuraje –
wyćwiczyli się w precyzyjnym posługiwaniu
ostrzem rylca, dłuta, igły, opanowali do perfekcji ceremonialne zasady rzemiosła, poznali me-

tafizykę rozmaitych chemicznych substancji,
w końcu wypracowali własne sposoby i sztuczki,
które stały się ich znakiem szczególnym. Popisują się tą sprawnością. Trochę nas – odbiorców
próbują zaczarować techniczną maestrią, choć
nie jest ona przecież celem samym w sobie. To
z niej artysta czerpie siłę, niezbędną do zmierzenia się z onieśmielającą czystą kartką.
Mała – lecz jest w niej dość przestrzeni dla
wytrwałych ćwiczeń, dla poszukiwań odmiennych rozwiązań, sprawdzenia ledwie kiełkujących
pomysłów. Jest przecież taka niezobowiązująca… Wolna od paraliżujących lęków i szczera.
Jeśli już ujrzy światło dzienne, liczy na bliskość.
Uwodzi, sama pcha się w ręce. Pozwala na czułe
głaskanie, badanie struktury, najdrobniejszych
detali rytu, wagi kompozycji. Ukaże wszystkie
swoje walory, ale i wstydliwe niedostatki. Może
opowie jakąś historię, albo tylko ledwo wspomni
o nurtującym ją problemie, uchyli rąbek skrywanej tajemnicy, wyśle porozumiewawcze znaki. Szczególnie ta dedykowana, nosząca imienne
inskrypcje, choć często zupełnie uwolniona od
funkcji ekslibrisu, nawiąże intymny dialog lub
odda się żartobliwym igraszkom ze swoim właścicielem.
Obcowanie z nią jest zaraźliwe, wirusa łapią
twórcy od swoich mistrzów (tu powołuję się nie
tylko na wyznanie Martina Baeyensa a i na własne doświadczenie) i przekazują go dalej, bywa,
że zapadają na tę chorobę nawet przypadkowi
przechodnie – stają się miłośnikami, niektórzy
kolekcjonerami.
Tyle uczuć i porywów emocji, które dostała od
swojego stwórcy, gdy cierpliwie, od pierwszego
pomysłu i szkicu nadawał jej kształt ostateczny – ma teraz do oddania. A jest w niej smutek
i radość, miłość i tęsknota, obawa i bunt – cała
harmonia stanów ducha, tak bogata jak złożona
jest ludzka psychika. Wystarczy wnikliwie się jej
przyjrzeć.

Wystawa prezentuje prace powstałe w różnym czasie, w rozmaitych, niekiedy odległych
miejscach i środowiskach – z pewnością, niepozostających bez wpływu na kształtowanie niepowtarzalnych osobowości autorów, ich wrażliwości i indywidualności. Wszyscy ci graficy
cieszą się uznaniem, są utytułowanymi, wielokrotnymi laureatami przeróżnych międzynarodowych konkursów, choć znalazło się tu także
troje młodych twórców, co cieszy, dając nadzieję na długie jeszcze życie tradycyjnych technik.
A reprezentują je zarówno wypukłodruki (plastikoryty, jako że drewniane klocki zastąpiły dziś
tworzywa sztuczne), jak i cała gama technik
wklęsłych, począwszy od szlachetnego miedziorytu i mezzotinty po techniki trawione, oraz
przykłady druku płaskiego (głównie serigrafia).
W różnorodności wynikającej z użytych technik,
mam nadzieję, dostrzec można także zawartą
w tym zbiorze miniatur rozpiętość postaw i zarysy motywów, które artystów do takiej formy
wypowiedzi przywiodły. Wypuszczając swoje
prace z pracowni, pozwolili nam zajrzeć w głąb
własnego, dość intymnego przecież, świata.
Odnaleziona w nim odmienność może stać się
rodzajem bogactwa, które z tego spotkania wyniesiemy. Niezależnie od tego, czy na maleńkiej
płytce mieści się całe opowiadanie, metafora
czy symbol, znak, ledwo zarysowana sugestia.
W końcu, może to być tylko mistrzowsko cyzelowany detal, który skupi na sobie całą uwagę,
zaintryguje i zainspiruje do własnych interpretacji i jakże dobitnie uświadomi, że twórczy proces nie kończy się z chwilą wyjęcia odbitki spod
prasy. Trwa nadal.
Nie bez powodu przywołałam samurajską tradycję, zawsze bowiem odnajduję to charakterystyczne skupienie w wypielęgnowanych jak bonsai i skondensowanych jak haiku kompozycjach
Shigeki Tomury, który w zadumie przygląda się
kruchemu urokowi chwili – kępie drzew owianych mgłą, cieniom liści rzuconym na ścianę
domu. Choć równie nośnie wybrzmiewa przykład benedyktyńskiego mnicha, do którego
nieraz przyrównywano Jurija Jakovenkę. Opinia
tym bardziej uzasadniona, że w swoich akwafortowych kompozycjach świadomie nawiązuje do
średniowiecznego inicjału. To w nich milczące
twarze bohaterów, być może zaczerpniętych
z dawnych przypowieści, uwikłane w misterny

ornament, tkwią w niedopowiedzeniu, tworząc
pretekst do snucia wieloznacznych domysłów.
Wszelako, określenie „benedyktyńska” jest równie często używane dla opisania pracy miedziorytników, a i innym z pokazywanych miniaturzystów cierpliwości i koncentracji odmówić nie
sposób. Bowiem powstawanie matrycy to proces wymagający i żmudny. W tym czasie porywy
emocji zwykle cichną i łagodnieją – stąd chyba
przewaga refleksyjnej nuty, lecz nie oznacza to,
że miniaturowe prace pozbawione są wyrazistszych narracji i wszelkiej dynamiki oraz ekspresjnych gestów. Wystarczy spojrzeć na pełne
erotycznego napięcia suchoryty Brázdy, zbudowane z kontrastów, pomiędzy plamą delikatną i zmysłową, a gwałtownym i mrocznym akcentem. Wystarczy odwiedzić pełen zaskoczeń,
fantastyczny i jednocześnie drapieżny (wszak
igłą wydrapany) świat Roberta Baramova.
Prawdziwych fajerwerków dostarcza Martin Baeyens w swoich malarskich serigrafiach.
Chociaż ta technika nie uchodzi za najszlachetniejszą, to Baeyens wykorzystuje ją mistrzowsko, mnożąc warstwy siatek (do kilku, kilkunastu, bywa, że ponad dwudziestu), barw, które
przenikają się wzajemnie, dopełniają, układając
w iście impresjonistyczne pejzaże lub abstrakcje
wyrażające emocjonalne stany.
Technika komputerowa temu akurat artyście
pozwoliła rozbudować malarską materię, nic zatem dziwnego, że wiele z późniejszych miniatur
powstało z jej użyciem.
Czy na tym jej ekspansja się zakończyła? Kto
wie, czy jednak tak zaskakująco gwałtownie postępujący rozwój techniczny wkrótce nie uczyni
z nas ostatnich świadków pracy grafików tradycyjnego warsztatu. Skupmy się zatem na niej.

Hanna T. Głowacka
Kurator wystawy

Lena Achtelik (1989)
Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie obroniła dyplom w pracowni graﬁki warsztatowej w roku
2008. W 2011 roku zdobyła tytuł licencjata historii na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie jest studentką IV roku graﬁki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Stypendystka programu Erasmus + w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Antwerpii. Zajmuje się głównie malarstwem, wklęsłodrukiem i fotograﬁą tradycyjną. W roku 2014 wyróżniona na XV Międzynarodowym Biennale Małej Formy Graﬁcznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wlkp. Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą,
jej prace ukazały się w krajowych i międzynarodowych publikacjach.
Droga nie wybrana / The road not taken I, 2013, C3+C5, Ø 110
Droga nie wybrana / The road not taken II, 2013, C3+C5, Ø 110
Droga nie wybrana / The road not taken III, 2013, C3+C5, Ø 110
Droga nie wybrana / The road not taken IV, 2013/2014, C3+C5, Ø 110
Droga nie wybrana / The road not taken V, 2013/2014, C3+C5, 130 x 122

Robert Baramov (1966)
Mieszka i pracuje w Warnie. W 1994 roku ukończył studia na wydziale graﬁki w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Soﬁi.
Jego ulubione techniki to sucha igła i litograﬁa, tworzy także instalacje. Kurator Biennale Graﬁki w Warnie w 1997 roku, w latach
1997 – 2006 Przewodniczący Stowarzyszenia Wolnej Sztuki. Prezentował swoje prace na kilkudziesięciu wystawach autorskich
w Bułgarii, Niemczech, Belgi. W 2013 roku reprezentował Bułgarię na Festiwalu w Wenecji. Uczestnik wielu wystaw i konkursów
międzynarodowych, wielokrotnie nagradzany (w tym na Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku).
Jedna z ostatnich to III nagroda Kongresu FISAE w Bosco Stregato (Hiszpania), 2014.
In the forest, C4, 88 x 66
Free world 1’, C4, 95 x 115
Ex libris Erica Selle, Love’ 1, C4/X6, 120 x 100
King and queen, C4, 197 x 168
arTchitecture –The egg, L4 + tłoczenie, 140 x 240
arTchitecture – Horse construction, L4, 145 x 200

Martin Baeyens (1943)
Malarz, graﬁk, projektant. Studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gandawie, gdzie od ponad 40 lat jest profesorem.
Prowadzi zajęcia także na innych uczelniach, m.in.: w Belgii, w Lubbak (Teksas), Barcelonie, Lisbonie, Limerick, Krakowie, ponadto
w Chinach, Turcji, na Cyprze oraz w ramach programu Erasmus. Jak powiada, w 1966 roku złapał wirusa ekslibrisu od belgijskiego
artysty Gerarda Gaudaena. Od tej pory wykonał ponad 700 znaków, początkowo drzeworytowych, a dziesięć lat później zainteresował się serigraﬁą. W tej technice powstała większość jego graﬁk. Ostatnio sięga także po techniki komputerowe. W dorobku
ma ponad 120 wystaw autorskich i udział w blisko 1000 wystawach zbiorowych. Laureat nagród, których liczba sięga 120.
Guus Willemsen Exlibris, 1997, S1/9, 130 x 96
Exlibris W. K. de Bruijn, S1/5, 85 x 135
Exlibris Piet Avonds, S1/5, 132 x 94
Exl Jan Scheir, S1/8, 90 x 70
Exlibris, Hendrick, S1/6, 70 x 70
Exlibris Annie Riqelle, S1/5, 102 x 105
Exlibris Gil Beumont, Hommage to Virginia Woolf, 1996, S1/10, 65 x 145
Exlibris M. P. de Haas, 1997, S1/ 10, 86 x 106
Exlibris Gil Beumont, S1/10

Jiři Brázda (1952)
Mieszka i pracuje w Pradze. Po ukończeniu średniej szkoły sztuk plastycznych pracował jako drukarz, przez dwa sezony projektował scenograﬁe w teatrze w Teplicach. Studiował pod kierunkiem prof. Zdenka Sklenářa i dr. Jiři Mikula w Wyższej Szkole Sztuk
Pięknych w Pradze (1973 – 1979). Zajmuje się malarstwem i graﬁką. Jego małe formy i ekslibrisy zostały wielokrotnie uhonorowane nagrodami i medalami, m.in. w: Frederikshavn (Dania), Sint-Niklaas (Belgia) 1991; na Biennale w Ostrowie Wlkp. 2007;
Biennale w Malborku (pięciokrotnie); Małe Formy Graﬁki w Łodzi. Jego prace znajdują się w: PNP – Praga, NG – Bratysława,
Exlibris Museum Milano, Frans Masereel Centrum Kasterlee (Belgia), Stadtgeschichtlichen Museen Nunberg (Niemcy) i wielu
innych kolekcjach.
Ex libris Grapheion, 2008, C4, 130 x 102
Exl Galeria Michalsky Dvor, 2008, C4, 99 x 80
Exl Vaclav Koula, 2012, C4, 130 x 100
Exl G. Mirabella, 2012, C4, 95 x 130
Exl J. Brázda, 2011, C4, 97 x 120
Exl M. Bieleń, 2011, C4, 97 x 127
Exl J. H., 2012, C4, 126 x 95

Jan Černoš (1982)
Studiował ﬁlologię czeską i literaturę oraz sztuki plastyczne i historię sztuki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Hradec
Králové. W tym mieście mieszka i pracuje (jest nauczycielem szkoły wyższej). W 2003 roku został członkiem Stowarzyszenia Kolekcjonerów i Przyjaciół Ekslibrisu w Pradze, w 2007 został przyjęty do Związku Artystów Republiki Czeskiej. W swojej twórczości
skupia się na graﬁce, zajmuje się akwafortą, mezzotintą, rytownictwem, także rysunkiem. Miał kilka wystaw autorskich, wziął udział
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w: Czechach, Belgii, Polsce, Danii, Chinach, Turcji, Egipcie, Grecji.
Don Quijote, 2013, C7, 74 x 148
In the sky / Nebe, 2011, C7, 165 x 76
Herakles, 2009, C7, 145 x 90
Wings No 1, 2010, C7, 55 x 157
Salome, 2010, C7, 135 x 83
Phryné, 2014, C7, 105 x 135
Eros a Thanatos, Exl As, 2014, C7, 70 x 147

Piotr Gojowy (1959)
Pracę dyplomową na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu obronił w 1985 roku. Pozostał w Zakładzie Graﬁki tejże uczelni,
gdzie obecnie prowadzi pracownię litograﬁi. W 2010 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Przedstawiał swoje prace na
28 wystawach autorskich. Brał udział w ponad 300 wystawach zbiorowych, w krajach Europy, Azji i Ameryki. Ważniejsze nagrody:
I nagroda – IV Muestra Internacional de Miniprint de Rosario 2008, BIMPE III – Grandvill Island, Vancouver (Kanada), 2004;
Nagroda Leo Winkeler – Biennale w Sint-Niklaas, 2011; SATYRYKON ‘95, Legnica; Biennale w Malborku (2007, 2009), gdzie
jest członkiem jury ostatnich edycji. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach i zbiorach muzealnych w Polsce oraz w Hiszpanii,
Watykanie, Chorwacji, Rumunii, na Węgrzech i Litwie.
Ex libris Leon Sylwester Staniewicz, 2009, C, 96 x 87
Ex libris Biblioteca Bodio Lomnag 2015 2014, 2013, C, 97 x 97
Ex libris marek Basiul, 2013, C, 97 x 95
Bez tytułu, 2012, C, 127 x 80

Pavel Hlavatý (1943)
Jest absolwentem szkoły plastycznej (SŠUP), studiował także historię sztuki i ﬁlologię czeską. Autor ponad 800 ekslibrisów oraz
wolnych graﬁk, plakatów ilustracji i karykatur, współpracownik prasy artystycznej. Belgijska „GRAPHIA” obdarzyła go mianem
najpłodniejszego artysty Europy. Przez 20 lat wykluczony z życia artystycznego za udział w wystawie „Protest – Drawings ´68”,
związanej z Praską Wiosną. Po 1989 roku wystawiał w galeriach czeskich, europejskich, w Azji i Ameryce. W gronie 12 artystów
reprezentował Czechy na Salonie Paryskim (1991). Pracował w zespole plastyków przygotowujących oprawę Olimpiady w Barcelonie. Jest kustoszem Praskiej Kolekcji Graﬁki „DRIT”, wielkim propagatorem twórczości austriackiego symbolisty Markiza
Franza von Bayrosa (1866 – 1924). Laureat nagród i wyróżnień (około 50).
Ex Libris Krzysztofa Wróblewskiego, C3, Ø 120
Adam i Ewa, 2014, C3+C4/col, Ø 127
Ex Libris Sazovsky, C3
Exl Chao Yan, C3+C4/col
Ostrów Wielkopolski, Radziwił Przebendowski, G. Sand, F. Chopin, 2014, C3+C4/col, 195 x 154
Kury, 2008, C4+C4/col, 213 x 152
Chiny, Exl J. H., 2008, C3+C4/col, 210 x 153

Malou Oi Yee Hung (1963)
Mieszka w Hong Kongu. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ekslibrisu w Hong Kongu. Od ponad 20 lat zajmuje się akwafortą. W tej technice tworzy wielobarwne znaki książkowe, w dorobku ma ich ponad 200. Bierze udział w wystawach na całym
świecie. Za swoje prace uzyskała wiele wyróżnień m.in.: Międzynarodowe Triennale Ekslibrisu Erotycznego, Havirov, 2005;
Kongres FISAE Pekin (Chiny), 2008; Kongres FISAE Naantala (Finlandia), 2012 i nagród, np.: Gold Price w konkursie Nippon
Exlibris Association (Japonia), 2009; medal Biennale w Malborku, 2011 itd.
Still / ben I, 2013, C3+C5/col x2, 175 x 120
Still / ben II, 2013, C3+C5/col x2, 175 x 120
Tuen Tuen &Yuan Yuan, 2010, C3+C5, 200 x 200
Country Hut I, 1990, C3+C5/col x2, 150 x 295
Country Hut II, 1991, C3+C5/col x2, 150 x 295
Today’s moon of ancient signification, 1991, C3+C5/col, 200 x 200

Juri Jakovenko (1965)
Urodził się niedaleko Władywostoku, obecnie mieszka w Grodnie. Graﬁkę studiował w Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Mińsku (1986 – 1992). Zajmuje się głównie małą formą w technikach metalowych. Od 2001 roku członek Białoruskiej Akademii
Sztuki, należy do szwedzkiego stowarzyszenia „Graﬁkens Hus”. Blisko 40 nagród zdobytych na międzynarodowych konkursach,
w tym na Biennale w Malborku oraz w Ostrowie Wlkp., przyniosło mu popularność w Polsce, gdzie zorganizowano 7 z blisko
60 jego indywidualnych prezentacji. Poza Białorusią wystawiał też w Rosji, Szwecji, Belgii, Holandii, Danii, Chinach, Hiszpanii,
Ukrainie i na Cyprze. Miniatury Jakovenki znajdują się w prestiżowej kolekcji królowej Wielkiej Brytanii, Elżbiety II, w Gabinecie
Graﬁki Królewskiej Kolekcji w Szwecji i innych.
Rad, Radek Bohnac, 2008, C3, 170 x 120
As, Exl. A. P., 2008, C3, 190 x 92
Elhaz, Exl. Vladimir Bogdanov, 2008, C3, 177 x 106
Wyn, Exl G. P. + A. P., 2008, C3, 176 x 130
Is, Ex Libris Anna Klimenok, 2008, C3, 152 x 141
Odal, Ex Libris Thea & Tjalling Vogelvanger, 2008, C3, 181 x 128

Peter Kocak (1961)
Uczęszczał do średniej szkoły artystycznej w Koszycach, studiował na wydziale grafiki i ilustracji Akademii Sztuk Pięknych
w Bratysławie, pod kierunkiem profesorów Igora Rumannskiego i Albina Brunovskiego. Dyplom uzyskał w 1987 roku. Jest nauczycielem pedagogicznego studium artystycznego na Uniwersytecie w Preszowie (Słowacja). Członek Związku Graﬁków Słowackich,
słowackiego i kilku zagranicznych stowarzyszeń twórców i kolekcjonerów ekslibrisu. Uprawia graﬁkę w różnych technikach oraz
malarstwo, fotograﬁę, tworzy ilustracje, interesuje się kaligraﬁą. Przedstawiał małe graﬁki, także malarstwo na kilkunastu wystawach indywidualnych na Słowacji, w Japonii, Chinach, Niemczech i innych krajach. Kolekcjonuje japońskie i chińskie miniatury
oraz kaligraﬁę.
Kúzelnik, 2006, C4, 122 x 60
Ranná rosa, 2006, C4, 100 x 128
Lod’ blaznov, 2006, C3, 128 x 100
Bez tytułu, bez sygnatury, C4, 100 x 65
Sridecko, 2006, CAD, 75 x 95

Elvyra Katalina Kraučiūnaité (1942)
Urodziła się w Buenos Aires, mieszka na Litwie. W 1968 roku ukończyła studia w wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Członek
Stowarzyszenia Artystów Litewskich. Od 1969 roku uczestniczyła w blisko trzystu wystawach na Litwie, w Polsce, Argentynie,
Francji, Rosji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Macedonii, USA itd. W jej dorobku jest około 40 wystaw indywidualnych. Nagrodzona
wieloma nagrodami i medalami, między innymi: Miniprint International de Cadaqués (Hiszpania), 2002; stypendium Ministra
Kultury Litwy 2003 – 2004; Małe Formy Graﬁki w Łodzi, 2005; Triennale Graﬁki, Kraków, 2005; „The Golden Badge” –
nagroda Stowarzyszenia Litewskich Artystów, 2006; Nagroda Rządu Republiki Litewskiej w Dziedzinie Kultury i Sztuki, 2012.
Improvisation I, 2014, C4+relief, 200 x 150
Improvisation II, 2014, C4+relief, 200 x 150
Improvisation III, 2014, C4+relief, 200 x 150
Improvisation IV, 2014, C4+relief, 200 x 150
Improvisation V, 2014, C4+relief, 200 x 150
Between dreaming and waking I, 2014, C3+relief, chine collee, 70 x 160,5,
Between dreaming and waking II, 2014, C3+relief, chine collee 100 x 180
Between dreaming and waking III, 2014, C3+relief, chine collee 70 x 160
Between dreaming and waking IV, 2014, C3+relief, chine collee 70 x 200

Lembit Lõhmus (1947)
Ukończył szkołę artystyczną w Tartu, w 1975 uzyskał dyplom na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Tallinie. W latach 1975 – 1977 był
dyrektorem działu sztuki stosowanej Muzeum Sztuki Estonii; 1989 – 1992 Przewodniczącym Tallińskiego Klubu Ekslibrisu. Graﬁk
i projektant, architekt wnętrz. Jest autorem ponad 500 znaków książkowych (drzeworytowych i miedziorytowych), znaczków
pocztowych (w Estonii, Rosji, Szwecji, Litwie, Łotwie i Kazachstanie). Spod jego rylca wyszły estońskie banknoty euro. Miał 30
wystaw autorskich, bierze udział w wystawach i przeglądach międzynarodowych. Jedna z ostatnio otrzymanych nagród to I nagroda Biennale Małych Form Graﬁcznych i Ekslibrisu w Ostrowie Wlkp. 2014.
Ex libris Dr. Peter Labuhn, 1997, C2, 77 x 73
Ex libris Herbert Schwarz, 2004, C2, 79 x 104
Ex libris J.F. Piqueras, 2012, C2, 70 x 70
Bird I, 2012, C2, 60 x 79
Bird II, 2012, C2, 60 x 79
Bird III, 2013, C2, 79 x 48
Birds, 2014, C2, 66 x 89
Ex libris Michael Gryksa, 2013, C2, 68 x 70
Exlibris Leonid Mihhailov, 2012, C2, 74 x 58

Wojciech Łuczak (1946)
Graﬁki uczył się pod kierunkiem ojca Stanisława Łuczaka, artysty malarza i graﬁka. Głównie tworzy małe formy i ekslibrisy.
Zajmował się drzeworytem sztorcowym, od 1987 roku także miedziorytem. Obecnie jego prace powstają wyłącznie w tej technice. Swoją twórczość prezentował na 44 wystawach indywidualnych. Laureat wielu konkursów i przeglądów międzynarodowych,
m.in.: Międzynarodowego Biennale Graﬁki w Technikach Metalowych „Cuprum VI”, Lubin (1994); nagrody Prezydenta Włoskiej
Akademii Exlibrisu (2003); otrzymał I nagrodę – Kongres FISAE, Stambuł (Turcja), 2010; wielokrotnie uczestniczył w Biennale
w Malborku oraz w Ostrowie Wlkp.
Notatki z wybrzeża 1, 2005/2006, C2, 100 x 121
Notatki z wybrzeża 5, 2006, C2, 100 x 121
Notatki z wybrzeża 7, 2009, C2, 98 x 120
Notatki z wybrzeża 9, 2010, C2, 99 x 120
Pegaz, C2 + szablon, 2008, 99 x 120
Ważka, C2, 2011, 99 x 121

Cristina Gladys Muñoz (1963)
Mieszka w Buenos Aires. Studiowała w Szkole Sztuk Pięknych Rogelio Yrurtia oraz Szkole Sztuk Pięknych Prilidiano Pueyrredon,
gdzie uzyskała tytuł nauczyciela graﬁki. Uczyła się litograﬁi w Eksperymentalnym Studium Graﬁki w Hawanie na Kubie. Tworzy
wielobarwne wypukłodruki i litograﬁe, które prezentuje na licznych wystawach. Nagradzana w Polsce np. Biennale w Ostrowie
Wlkp., 2011 i 2014; Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego w Katowicach, 2013 oraz na świecie
m.in.: Miniprint Rosario (Argentyna), 2002; Shanghai Fu Xian Zhai International Exlibris Competition (Chiny), 2014; Międzynarodowe Biennale w Tarragonie (Hiszpania), 2010 i 2011; „Xylon” (Argentyna), 2014.
Ex libris Julieta Warman, 2009, X6/3, 111 x 47
Ex libris The Fire Station Print Studio in Armadale, Victoria – 2013, 2013, X6/3, 75 x 55
Ex libris – 970-lecia – 2014 Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, 2014, X3/8, 96 x 85
(PF) 2012, 2011, X6/4, 95 x 71
(PF) 2013, 2012, X6/3, 92 x 80
(PF) 2014 (konik), 2013, X6/3, 90 x 77
(PF) 2015, 2014, X6/3, 102 x 60
(PF) 2014, 2013, X6/4, 80 x 75

Bogdan Pilipushko (1990)
Urodzony w Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. Ostatnie 6 lat spędził we Lwowie, gdzie żył i pracował. W 2013 roku
ukończył Ukraińską Akademię Drukarstwa we Lwowie, ze specjalnością ilustracja wydawnicza, projektem dyplomowym „1984”.
Artysta interesuje się psychologią społeczeństw totalitarnych. Pracuje w tradycyjnych technikach graﬁ ki warsztatowej, do których
należą: akwaforta, linoryt, litograﬁa. Szczególnie upodobał sobie ekslibris.
Obscura, Exlibris Taras Kebas, 2014, C3+C5+C7, 130 x 88
From series 1984, 2014, C3+C4+C7, Ø 85
From series 1984, 2014, C3+C5, 60 x 74
From series 1984, 2014, C3+C5+C7, 116 x 122
War is Peace, 2014, C3+C5+C7, 151 x 130
From series 1984, 2014, C3+C5+C7, 256 x 126
Police in Mind, 2014, C3+C5+C7, 290 x 175

Shigeki Tomura (1951)
W latach 1970 – 1976 studiował rysunek i graﬁkę na Uniwersytecie w Iwate. Mieszka i tworzy w Marioce (Japonia). Swoje miniatury graﬁczne, również ekslibrisy, wykonuje w technice akwaforty, chętnie sięga także po suchą igłę. Brał udział w wystawach
i konkursach w Japonii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Korei, Macedonii, Słowenii, Kanadzie, Finlandii, Turcji i Polsce.
Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: I nagrodę Kongresu FISAE – Naantala (Finlandia), 2012; prestiżowe medale Małych
Form Graﬁcznych w Łodzi (1989, 1991, 1999, 2008, 2011); medale Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego
w Malborku (1998, 2005, 2007, 2009, 2015 – I nagroda).
Day and Night II, 2003, C3, 145 x 96
Day and Night I, 2003, C3, 145 x 96
Exl. M. Kaneko, 2008, C3, 96 x 71
Exl. M. Kaneko, 2008, C3, 96 x 71
Exl. Murayama, 2008, C3, 96 x 71
Exl. Yasuhiko Aoki, 2008, C3, 96 x 71

Veselin Damyanov-Ves (1977)
W 1996 ukończył Narodową Średnią Szkołę Plastyczną Dimitar Dobrovitch ze specjalnością – plakat. Studiował na Uniwersytecie Świętego Cyryla i Metodego (Tarnovo), gdzie na Wydziale Sztuk Pięknych uzyskał tytuł nauczyciela (w zakresie graﬁki),
a w 2004 roku dyplom z malarstwa. Miał 12 wystaw indywidualnych w galeriach w Bułgarii. Wśród nagród, których otrzymał około
20 można wyróżnić: I nagroda Międzynarodowego Triennale Ekslibrisu w Lefkas (Grecja), 2005; Award International Foundation
„St. Cyril and Methodius”, Biennial of small forms – Pleven (Bułgaria); 2012, nagroda i medal konkursu na ekslibris w Gliwicach,
2012; także nagrody w dziedzinie karykatury np. w konkursie w Trento (Włochy) 2005.
Retro sport, TM, Ø 120
Crazy horse, TM, 97 x 97
Exlibris Crasimir Dobrev, 2014, C3, 62 x 149
Exlibiris Artur Mota Miranda, 2014, C8+CAD, 129 x 130
Exlibris Kolio Karamfilov, C3/col, 104 x 77
E. L. Ves. Dam., 2014, TM, 97 x 42
Sailors, 2013, C3/col, 104 x 109

Legenda:
C
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

druk wklęsły
miedzioryt
akwaforta
sucha igła
akwatinta
miękki werniks
mezzotinta
staloryt

X
X1
X2
X3
X6

druk wypukły
drzeworyt wzdłużny
drzeworyt sztorcowy
linoryt
plastikoryt / tłoczenie

L
L3
L4
S1
Tm
Tw

litograﬁa
cynkograﬁa
algraﬁa
serigraﬁa
technika mieszana
technika własna

CAD technika komputerowa
/col

barwna /2,3

liczba płyt

Wymiary podano w milimetrach (wysokość x szerokość).
Pozostałe reprodukcje dostępne na stronie: www.galerialazienna.pl

