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Praca „tsunami” była prezentowana na Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w 2019 roku gdzie została uhonorowana
wyróżnieniem.
Uzasadnienie przyznania wyróżnienia:
Wyróżnienie za grafikę Tsunami”. „Linoryt Pana Pawła Bińczyckiego nawiązuje do najszlachetniejszych elementów składowych, które wypływają z techniki linorytu. Czyli cięcie, kierunek,
światło, równowaga, prostota przekazu oraz możliwości”.

Quadriennale jest konkursem organizowanym przez BWA w Olsztynie nieprzerwanie od 1975 roku. Jest to ważne wydarzenie w
środowisku artystów grafików. Konkurs ten i wystawa pokonkursowa wchodzą w program Międzynarodowego Triennale Grafiki
w Krakowie. Jury wybrało na wystawę pokonkursową 60 prac 37
autorów. Wystawie towarzyszył katalog. ISBN 978-83-65446-21-3
Nad wystawą patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Olsztyna. Patronat medialny sprawowały: Gazeta Wyborcza, TVP 3, Telewizja Olsztyn,
Kulturaisztuka.pl, Artinfo.pl, Radio Olsztyn, Kopernik.tv

Grafika „Tsunami była równiez pokazywana na V Międzynarodowym Triennale
Grafiki ULUS,

we Triennale Grafiki został ogłoszony w
grudniu 2019 roku i trwał do 15 marca
2020 roku. W Triennale wzięło udział
400 artystów z 43 krajów w tym 30 grafiTriennale podobnie jak poprzednie trzy
ków z Polski.
edycje, zostało zorganizowane aby proTriennale zostało zorganizowane przez
mować grafikę i prezentować współczeAssociation of Fine Artists of Serbia sną twórczość autorów z różnych środowisk ULUSArt Pavilion Cvijeta Zuzoric (Gallery
kulturowych. Nabór na IV MiędzynarodoULUS)

kolejna ekspozycja pracy to:
Mini Maxi Print Berlin
to specjaln wystawa graficzna założona przez Galleri Heike Arndt DK przy
współpracy Galerie Kuchling. Jest
cyklicznym, prestiżowym wydarzeniem
w środowisku grafików. Wybór prac
odbywa sie w 3 rundach selekcji na
podstawie indywidualnych zgłoszeń.
Do tegorocznej selekcji zgłosiło się
ponad pół tysiąca artystów, z czego
ostatecznie swoje prace będzie mogło pokazać zaledwie 45 grafików z 24
krajów.

https://berlin.heike-arndt.dk/mini-maxi-print-2020-21?fbclid=IwAR0rLzxBlR7Z52lKcjxJu7KevQxumyNpmhDOtwJAFqf8jgteOr6UlkpRDQg
https://berlin.heike-arndt.dk/de/graphic-symposium-2020

grafika była pokazywana na wystawie
głównej VI Edition Biennale di Grafica
Contemporanea Premio Diego Donati

VI Edition Biennale di Grafica Contemporanea Premio Diego Donati to
prestiżowy, odbywający się cyklicznie
Perugii we Włoszech. Stowarzyszenie
Padre Diego Donati ofm jest stowarzyszeniem kulturalnym. Jego głównym celem jest promocja kultury i
sztuki, znajomość i stosowanie technik

artystycznych. Siedziba mieści się
w Galerii Diego Donati w klasztorze
Monteripido. Zajmuje się inicjatywami kulturalnymi mającymi na celu
promocję sztuki poprzez konferencje
i inicjatywy edukacyjne/wystawy
grafików, zarówno dawnych, jak i
współczesnych.

