Światowej sławy plakacista w Gietrzwałdzie
Jego prace honorowane są na ogólnoświatowych prestiżowych konkursach. Wojciech Korkuć, twórca
znanych dzieł m.in. plakatu „Achtung Russia” czy „Made in Germany” zaprezentuje 30 plakatów w
Gietrzwałdzie.
Wojciech Korkuć, należy do najbardziej znanych ilustratorów i projektantów graficznych w Polsce. Jego
prace od wielu lat ukazują się w zagranicznych publikacjach. Dzieła Korkucia były wielokrotnie
uhonorowane w „European Design Annual”, magazynie „Print”, w amerykańskim konkursie „Creativity”.
Wojciech Korkuć jest laureatem głównej nagrody w konkursie na najlepszy kalendarz „Vidical&#8217;98”,
zdobywcą nagrody specjalnej „New Moment” w konkursie reklamy Kreatura w 1999r. Jego prace
reklamowe zostały docenione w konkursie międzynarodowym Epica. Wojciech Korkuć został także
odznaczony brązowym medalem na prestiżowym 11. Międzynarodowym Triennale Plakatu w Toyamie w
Japonii, za plakat „Dwóch w twoim domu” do spektaklu Jelena Griemina Teatru Wybrzeże.
Korkuć nazywany jest artystą przeklętym, który czymś tak banalnym jak plakat potrafi komentować
wydarzenia w Polsce i na świecie. Gdy kilka lat temu politycy i ogólnoświatowe media zaczęły używać
terminu „polskie obozy koncentracyjne” w odpowiedzi na takie stwierdzenia Wojciech Korkuć wykonał
plakat „Made in Germany” przedstawiający swastykę i loga niemieckich koncernów samochodowych co
jednoznacznie wskazuje na kraj pochodzenia faszyzmu i obozów koncentracyjnych.
Po aneksji Krymu przez Rosję i rozpętaniu wojny na Ukrainie, w której zginęło już kilka tysięcy niewinnych
ludzi, Korkuć wykonał słynny plakat „Achtung Russia”, którego głównym motywem jest atrybut piratów,
trupia główka ze skrzyżowanymi piszczelami. Czaszka z plakatu Korkucia przypomina głowę Putina a całość
nawiązuje do tabliczki ostrzegającej przed porażeniem prądem.
Gietrzwałdzka wystawa plakatów Wojciecha Korkucia powstała dzięki zaangażowaniu dyrektora GOK Jacka
Adamasa. Światowej sławy plakacista miał kilkanaście wystaw indywidualnych i uczestniczył w
kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Wernisaż wystawy będzie miał miejsce w
piątek, 24 lutego 2017 r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie. Kuratorem
wystawy będzie Piotr Bernatowicz, dyrektor naczelny Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Wystawie będzie
towarzyszyć koncert Bartka Kalinowskiego, poety, barda i humorysty.
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