Roberto Gianinetti

Ambients in Łódź

woodcuts, linocuts, relief techniques

Ambient IV, Eggs
woodcut, relief technique, 2005 - 35x108cm

Born in Vercelli, 1957, graduated in Veterinary Medicine in 1984, graduated at Brera
Academy of Fine Arts, Milan with thesis in engraving techniques (woodcuts and
relief techniques), tutor in 2004/05 at the Engraving Department, Prof. Nino Bacco
(Brera) and teacher in engraving techiniques at ACME Academy, Milan (a.a.
2005/06/07/08); assistant in 2007 of Prof. D. Kaza in Urbino, guest in 2005 at the
Academy of Fine Arts in Lodz (Poland) Prof. Andrzej Bartczak; from 2007 he is
approved in the Repertoir of Italian Engravers, Bagnacavallo (RA), teacher in
Engraving techniques, College of Fine Arts in Vercelli 2013/14; workshops and
symphosium: Siluva (Lithuania), Verbania (Italy), Garana (Romania), Sicevo
(Serbia), Verdello (Italy), Sviyazhsk (Russia), Mallnitz (Austria), Sypniewo (Poland);
he follows the 2nd International Printmaking Symphosium at Kloster Bentlage,
Rheine (Germany). 1st Prize - “II Kazan International Printmaking Biennale, State
Museum of Fine Arts, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia. Finalist in 2016 at
MACBA-Barcelona University, I Concurs International de libre d'artista en
homenatge a Joan Brossa. He exhibited in Italy and abroad: Denmark, Poland,
Spain, Chile, South Corea, Lithuania, Germany, Romania, Serbia, Ukraine, Russia,
Finland, Switzerland, Brasil, Canada, USA, Austria, China.
He deals almost exclusively with research in relief techniques; his works are “in
folio”, as artist's books or printed on fabrics. He also collaborates with theaters and
musicians groups.
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Caino's Mood
woodcut, relief technique, 2011 - 70x70cm

Rewind
woodcut, relief technique, 2011 - 70x70cm

Pożegnałem pracownię grafiki, prasy drukarskie. Spojrzałem na naczynie w którym
gotowałem wodę na herbatę i na mój jasnozielony kubek, w którym zwykłem ją pić.
Opuściłem Akademię im. Władysława Strzemińskiego pod koniec listopada 2005
roku , po miesiącu intensywnych doświadczeń i ciężkiej pracy z profesorem
Andrzejem Bartczakiem, Dariuszem, Ewą, Marzeną, innymi studentami i
przyjaciółmi. Giuliano Santini z Urbino był moim pierwszym opiekunem
artystycznym.
Poszedłem do centrum miasta, idąc ulicą Wojska Polskiego, po prawej stronie
wzdłuż wysadzanej drzewami alei, biegnącej równolegle do ulicy i torów
tramwajowych. Było ciemno, zimno, ale czułem się dobrze: to był mój ostatni
spacer przed powrotem do Vercelli.
Wszedłem do zwykłej piekarni, wypełnionej, jak zawsze, przez grupkę ludzi
oczekujących w kolejce. Oprócz chleba poprosiłem sprzedawczynię o dwa ostatnie
rogaliki. Odpowiedziała mi nie; słowami, gestami i spojrzeniem: były nieświeże,
pieczone rano. Nalegałem. Ona również. Potem poddała się i włożyła je do
papierowej torby, nie chciała przyjąć pieniędzy. Podziękowałem i pozdrowiłem ją,
mówiąc, że wyjeżdżam do Włoch; odpowiedziała z uśmiechem; „Do zobaczenia!”
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Società della mente - A
woodcut, 2013 - 108x78cm

Caos & Climax
woodcut, 2011 - 78x108cm

Passport/Portrait
woodcut, linocut, 2011 - 108x78cm

D.O.C.
woodcut, linocut, relief technique, 2013 - 40x35cm

Ambiance # 5
woodcut, 2014 - 50x70cm

Ambiance # 6
woodcut, 2014 - 50x70cm

Genesi Capo I
woodcut, linocut, relief technique, 2007 - 108x78cm

CIV I°
woodcut, linocut, relief technique,
plexiglass, monotype, 2006 - 108x78cm

