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HGW (Hakobo Graphic World) to pierwsza przekrojowa wystawa prac Jakuba Stępnia, znanego szerszej 

publiczności jako Hakobo. Ceniony i w kraju i za granicą, w ciągu kilku tylko lat wypracował 

charakterystyczny dla siebie styl graficzny, inspirowany zarówno tradycyjnym graficznym rzemiosłem, jak i 

kulturą ulicy. Sukces jego bezkompromisowej twórczości potwierdzony jest w licznych prezentacjach w 

albumach tematycznych (m.in. w prestiżowej publikacji New Masters of Poster Design, autorstwa Johna 

Fostera, 2008), rozpoznawalności na tle projektów innych grafików, czy wreszcie w licznych próbach 

adaptacji jego stylu. Choć słynie głównie jako plakacista, Hakobo świetnie czuje się w identyfikacji wizualnej, 

działaniach na pograniczu sztuki i dizajnu, w modzie i ogólnie – grafice użytkowej. Cechami 

charakterystycznymi dla jego praktyki jest graficzny noiz i gra z czytelnością – zbiór jego prac obejmuje 

zarówno zdyscyplinowane proste układy, jak również realizacje wynikające z fascynacji kamuflażem i 

estetyką nadmiaru.

Prezentacja jego prac we wrocławskiej galerii zrywa z tradycyjnym pojęciem „wystawy graficznej”. Prace 

łódzkiego projektanta zafunkcjonują w specjalnie stworzonej na potrzeby pokazu scenografii, obejmującej 

również kolekcję mebli zaprojektowanych przez Hakobo we współpracy z Barbarą Połczyńską (Rabarbar 

Studio). Wybór prac graficznych, powstałych w okresie ostatnich kilku lat, dyktowany jest potrzebą 

całościowego ujęcia twórczości Stępnia, w której wyodrębnione zostaną ulubione „chwyty” i motywy 

projektanta, w tym powtórzenie, humor i spiętrzenie. Przestrzeń galerii zostanie zmieniona w prowizoryczne 

mieszkanie, podzielone na funkcje: wypoczynek, salon, pokój pracy, etc. Intencją organizatorów jest 

prezentacja projektów Hakobo w ich naturalnym otoczeniu (plakaty przyklejone do ściany, wlepki na 

lodówce, niedokończone projekty w komputerze, T-shirty w szafie, itd.). Wystawie towarzyszy polsko-

angielski album HGW. Hakobo Graphic World, książka artystyczna z projektami Jakuba Stępnia, wydana 

przez wrocławskie wydawnictwo Juice.

Wystawa HGW jest zwiastunem festiwalu Out of Sth Presents, a w jej ramach odbędzie się szereg działań 

towarzyszących, w tym promocja książki, spotkania autorskie i zaimprowizowane „domówki”.  

Kuratorka: Katarzyna Roj

O autorze: 

Jakub Stępień aka Hakobo, ur. 1976, absolwent łódzkiej ASP, ma na swoim koncie kilka wystaw 

indywidualnych (m.in. w galerii Rondo w Łodzi) oraz wiele wystaw grupowych (m.in. CSW Zamek 

Ujazdowski, Muzeum Plakatu w Wilanowie). Wśród jego klientów znajdują się: Muzeum Sztuki w Łodzi, 

festiwal ŁódźDesign, Pogo, Wyborowa i in. 
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