Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na
retrospektywną wystawę, która stanowi czwartą edycję cyklu wystaw graficznych, pod
wspólnym tytułem Wielość w jedności, rozpoczętego pokazem Drzeworyt polski po 1900
roku (2009), kontynuowanego wystawą Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku
(2012), a następnie ekspozycją Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900
roku (2015).
Zadaniem ekspozycji jest zobrazowanie intensywnych przemian zachodzących we
współczesnej grafice od około połowy XX wieku aż do 2018 roku. Punktem wyjścia dla
wystawy są dwie techniki druku – offset i serigrafia, których droga do uzyskania statusu
grafiki artystycznej była dość niekonwencjonalna. Stosunkowo krótka historia grafiki
komputerowej oraz działań w obszarze technologii cyfrowej ma na celu przybliżenie
dynamiki procesu zmian zachodzących we współczesnej sztuce, zdominowanej przez
środowisko cyfrowe. W ramach ekspozycji podjęto także niezwykle aktualne zagadnienie
realizacji graficznych sytuujących się na pograniczu różnych dyscyplin sztuki. Wątek ten
przybliżają dzieła twórców wchodzących w dialog z przestrzenią – obiekty i instalacje
graficzne, często konstruowane w oparciu o technologie cyfrowe. Prezentacja tych zjawisk
ma na celu przybliżenie działań eksperymentalnych, wykorzystujących przenikanie się
różnych mediów i technik plastycznych. Na ekspozycji przedstawiono prace realizowane na
nietypowych podłożach, często niekonwencjonalnych, stanowiących autorskie rozwiązania.
Pomiędzy wielością samodzielnych technik pojawiają się grafiki wykonywane w technikach
mieszanych i autorskich, wskazujące bogactwo inwencji twórczej.
Na tytułową wielość, zarówno w zakresie formalno-stylistycznym, tematycznym, jak i
warsztatowym składają się dzieła wypożyczone z prestiżowych kolekcji muzeów i bibliotek,
prace użyczone przez współcześnie tworzących artystów grafików oraz plansze ze zbiorów
własnych Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Ekspozycja przybliża twórczość około 100
wybitnych artystów, reprezentujących najważniejsze środowiska graficzne, twórców różnych
pokoleń.
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