
 
 
Without air,2018, druk cyfrowy, serigrafia, 70 x 100 cm 
6. Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej – Wyróżnienie honorowe 
Podmiot przyznający wyróżnienie: Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART 

 
 
6. Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Promocji Artystów 
Wybrzeża ERA ART. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART powstało w Gdyni w 1996 roku. Jako 
animator kultury stowarzyszenie spełnia oczekiwania mieszkańców Trójmiasta i turystów, przez zapewnienie im 
bezpośredniego kontaktu za sztuką krajową i zagraniczną, organizując wystawy i wydarzenia artystyczne. Dwie 
największe cykliczne imprezy organizowane przez ERA ART to Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny 
Unikatowej oraz Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej. Stowarzyszenie zorganizowało również wystawy 
w Niemczech: w Bonn i w kilku miastach w Meklemburgii, w Holandii w Groningen i na Białorusi w Grodnie. Od 
3 września 1999 roku, wystawy i wydarzenia organizowane są lokalu artystycznym stowarzyszenia Tygiel, 
mieszczącym się w centrum Gdyni doskonale spełnia oczekiwania wszystkich zainteresowanych sztuką, 
ułatwiając im bezpłatny kontakt z twórczością artystyczną. Wydarzenia w galerii PROFILE przyciągają 
odwiedzających szczególnie ciepłym, przyjaznym klimatem i prezentacją wysokiej klasy prac malarskich, 
graficznych, rzeźbiarskich i innych. Informacje o wszystkich wystawach i wydarzeniach zamieszczane są w 
informatorze Urzędu Miejskiego w Gdyni „Ratusz”. 
6. Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej jest imprezą o zasięgu międzynarodowym w której udział biorą 
profesjonalni artyści graficy zajmujący się zawodowo drukiem cyfrowym. Impreza organizowana jest od 2008 
roku. Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Mieczysława Struka - Marszałka Województwa 
Pomorskiego i Wojciecha Szczurka - Prezydenta Gdyni. Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej - Gdynia 
2019 jest konkursem dwuetapowym. W trakcie pierwszego etapu międzynarodowe jury (w składzie: prof. 
Mirosław Pawłowski – przewodniczący jury, prof. Adam Romaniuk – ASP Katowice 
prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek – ASP Gdańsk, prof. Sławomir Witkowski – ASP Gdańsk, dr Barbara Kasperczyk 
– Gorlak – Mikołów, doc. dr Zbynek Janacek – Uniwersytet w Ostrawie) przyznało nagrody i wyróżnienia. Wsród 
laureatów znaleźli się: Andreas Guskos, Kamil Zaleski, Monika Pałka, Ewa Czerwińska-Romanowska, Jaka Bonča, 
Wojciech Domagalski, Barbara Sosnowska-Bałdyga, Marta Pogorzelec, Barbara Czapor-Zaręba, Maria Kaleta, 
David Kidd, Mohamed Soltan oraz osoby wyróżnione: Magdalena Uchman, Joanna Janowska–Augustyn, Marek 
Sibinsky, Elżbieta Gawlikowska–Łabęcka, Aleksander Olszewski. Jury zakwalifikowało do wystawy artystów z 



Polski, Norwegii, Grecji, Izraela, Estonii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Australii, Japonii, Indii, Egiptu, 
Słowacji, Czech i Słowenii. 
 Wernisaż 6. Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej wystawy pokonkursowej odbył w Galerii Centrum 
Designu, w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni. Wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, czego dowodem była duża liczba osób uczestniczących w otwarciu wydarzenia jak i 
odwiedzających. 
Wyróżniona praca Magdy Uchman „Without air” porusza temat codzienności, życia i przemijania.  „Gęsta 
materia zwartych linijek tekstu, pisanego ręcznie, spontanicznie, i – najczęściej – niewyraźnie, niejednokrotnie 
na poprzednich, zapisanych już warstwach, tu i ówdzie odsłania czytelne słowo, fragment zdania, a nawet 
pełną, dużymi literami wykaligrafowaną sentencję. Tworzą one kontekst wiarygodności dla treści niemożliwych 
do odczytania. Wybijają się ponad gęstą materię zapisu również czytelnością znaczeń, każących w pozostałej 
jego części doszukiwać się powiązanego z nimi sensu. Często nanoszona na całą powierzchnię prac „zeszytowa” 
kratka porządkuje całość i jednocześnie nadaje im formę kartki z notatnika. W wielu grafikach pojawia się zapis 
automatyczny, w wielu również koegzystuje on z rysunkiem”. Autorka od paru lat prowadzi badania w oparciu 
o techniki i technologię druku płaskiego z możliwością współistnienia ze sobą różnych technik czy też druków w 
obrębie jednej odbitki graficznej.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Plakat towarzyszący wystawie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Galeria Centrum Designu, Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni 
 

 
 
Wręczenie nagród 



 
 
Fragment wystawy 
 
 

 
 
Oficjalne otwarcie wystawy w dniu 17 października 2019 r. 
 
 
 



 
 
Fragment wystawy (poniżej praca Without air) 
 
 



 
 









 
 
 
 
 
 



 
Linki promujące wydarzenie: 
 
https://kultura.trojmiasto.pl/6-Miedzynarodowe-Triennale-Grafiki-Cyfrowej-Gdynia-2019-
imp477128.html 
http://eraartprofile.pl/cyfra/ 
https://gdynia.naszemiasto.pl/6-miedzynarodowe-triennale-grafiki-cyfrowej-pomorski-
park/ar/c13-7387608 
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/znamy-wyniki-6-miedzynarodowego-triennale-
grafiki-cyfrowej,543208 
https://www.asp.katowice.pl/wydarzenia/vi-miedzynarodowe-triennale-grafiki-cyfrowej-
gdynia-2019.html 
http://eraartprofile.pl/cyfra/index.php/2019/05/23/jury/?fbclid=IwAR1az3y_jgJ6b41LD-
N9y20wGKCGh2GI_b79PzqniDJ08Q9hA9uruADzG4Y 

 
 


