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Wystawa Mistrzowie Ilustracji w KBP w dn. 11.02 - 08.03
Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza na niezwykłą wystawę mistrzowskich ilustracji. Wystawa
eksponowana będzie od 11 lutego do 8 marca w budynku głównym KBP przy placu Polonii 1.
Uroczysty ﬁnisaż wystawy odbędzie się 4 marca 2019 r. o godz. 11.00.
Przygotowana przez Wydawnictwo Dwie Siostry wystawa „Mistrzowie Ilustracji” prezentuje prace
ośmiorga wybitnych
ilustratorów, którzy współtworzyli świetność polskiej graﬁki książkowej w jej najlepszym okresie.
Bohdan Butenko, Anna Kołakowska, Danuta Konwicka, Zbigniew Lengren, Maria Orłowska-Gabryś,
Mirosław Pokora, Jan Marcin Szancer i Teresa Wilbik to artyści, których niezwykłe ilustracje na trwałe
zapisały się w pamięci kilku pokoleń młodych czytelników, tworząc z ilustrowanymi tekstami
nierozerwalną całość. Każdy z nich wypracował własny, oryginalny styl graﬁczny rozpoznawalny na
pierwszy rzut oka: smukłych linii Szancera nie sposób pomylić z dowcipną lapidarnością Butenki, a
oszczędnej kreski Lengrena – z subtelnym realizmem Orłowskiej-Gabryś.
Wystawa będzie znakomitą okazją do zaobserwowania tej stylistycznej różnorodności, ilustracje
zostaną bowiem zaprezentowane w formie efektownych wielkoformatowych wydruków (190 cm x 120
cm), na których każda kreska widoczna
jest (dosłownie i w przenośni) czarno na białym.
Reprodukcjom towarzyszą napisane z przymrużeniem oka i skrzące się od zaskakujących ciekawostek
sylwetki ilustratorów.
Który z bohaterów wystawy miał w szkole zaledwie słabą tróję z plastyki? Która z ilustratorek była
zapaloną motocyklistką? Dla
kogo rodzice zaplanowali karierę aptekarza? Kto potraﬁł nie tylko świetnie rysować, ale i wybornie
przyrządzić własnoręcznie zebrane ślimaki? Tego wszystkiego i wielu innych nieznanych faktów
dowiemy się z wystawy.
Wystawa zapożyczyła swój tytuł od popularnej serii książek „Mistrzowie Ilustracji”, w której
Wydawnictwo Dwie Siostry publikuje reedycje klasycznych tytułów literatury dziecięcej zilustrowanych
przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiej graﬁki książkowej. W serii dotychczas ukazały się
„Babcia na jabłoni” Miry Lobe (il. Mirosław Pokora), „Odwiedziła mnie żyrafa” Stanisława Wygodzkiego
(il. Mirosław Pokora), „Gałka od łóżka” Mary Norton (il. Jan Marcin Szancer), „Cukiernia pod Pierożkiem
z Wiśniami” Clare Compton (il. Maria Orłowska-Gabryś), „Malutka czarownica” Otfrieda Preusslera (il.
Danuta Konwicka), „Latający detektyw” Åke Holmberga (il. Anna Kołakowska), „Joachim Lis detektyw
dyplomowany” Ingemara Fjella (il. Teresa Wilbik), „Pan Popper i jego pingwiny” Richarda i Florence
Atwater (il. Zbigniew Lengren) – i właśnie z tych książek pochodzą prace prezentowane na wystawie.
Wystawa powstała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu
„Literatura i czytelnictwo”).
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