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Ploiești, 26 noiembrie 2021 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Viceprimarul Municipiului Ploiești, domnul Daniel Nicodim, a acordat premiul municipalității, 

în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Bienalei Internaționale de Gravură Contemporană “Iosif Iser”. 

 

Evenimentul cultural amintit este găzduit de orașul nostru și este organizat de Muzeul Județean de 

Artă Prahova “Ion Ionescu Quintus”, în perioada noiembrie 2021-martie 2022. Istoricul acestei 

prestigioase manifestări pornește de la faptul că pictorul, desenatorul și gravorul Iosif Iser ( 1881- 1958)  

este unul din artiștii români de mare valoare internațională și națională, legat prin viață și operă de aceste 

locuri.  

 Expoziția Bienalei de Gravură Contemporană “Iosif Iser” reunește artiști din mai multe țări, 

juriul fiind format din critici de artă, artiști plastici și reprezentanți ai autorităților locale. La sediul 

Muzeului Județean de Artă Prahova “Ion Ionescu Quintus” au sosit 375 de lucrări din 39 de țări, cum ar fi  

România, Argentina, Austria, Belarus, Canada, Coreea de Sud, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, India, 

Italia, Japonia, Lituania, Mexic, Moldova, Muntenegru, SUA, Slovacia, Spania, Suedia, Thailanda, 

Ucraina, Ungaria, aparținând unui număr de 237 de artiști.  

Totodată, prezența unui număr mare de lucrări, realizate în diferite tehnici de gravură și datorate 

unor artiști reprezentativi din toate zonele geografice ale lumii, permite valorificarea, prin expunere, a unei 

adevărate oferte educaționale, publicul avizat, dar și cel foarte tânăr având, astfel, acces la un adevărat 

regal artistic. 



În cadrul actualei ediții a Bienalei Internaționale de Gravură Contemporană “Iosif Iser”, 

viceprimarul municipiului Ploiești, domnul Daniel Nicodim, a decernat, aseară, premiul 

municipalității ploieștene, în valoare de 500 de euro, doamnei Trojanowska Anna din Polonia, pentru 

lucrarea THE ORDER OF ENTROPY. 

 

 

 

 



 

Exprimându-și aprecierea față de calitatea lucrărilor expuse în cadrul actualei ediții a acestui 

eveniment cultural important, cu impact la nivel internațional, viceprimarul municipiului Ploiești, 

domnul Daniel Nicodim, a mai precizat că Bienala Internațională de Gravură Contemporană “Iosif Iser” 

poate fi privită și din alt punct de vedere, respectiv instituțiile muzeale din România reintră plenar în 

circuitul mondial de valori, își depășesc complexele și devin prezențe atractive pentru artiști din toate 

regiunile globului, interesați de pătrunderea operelor în colecțiile muzeelor din România. 
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