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DROGI I ROZDROŻA POLSKIEGO PLAKATU
Tekst: Grzegorz J. Budnik

Przeobrażenia polityczne, jakie nastąpiły u schyłku lat 80. i w 90. latach XX stulecia, w sposób
zasadniczy poskutkowały przemianami życia gospodarczego i społeczno-obyczajowego polskiego
społeczeństwa, jak również zmianami zachodzącymi w polskiej kulturze. Były i są one widoczne
również w obszarze projektowania graficznego, a także artystycznej twórczości związanej z plakatem.
Plakat przed tymi zmianami i po nich to w zasadzie dwa odrębne zjawiska artystyczne.

Polska szkoła plakatu stanowi jeden z fenomenów polskiej sztuki okresu,
którego ramy wyznaczają wydarzenia związane z odwilżą polityczną w 1956 roku
oraz sprzeciwem społecznym w 1980 roku, wraz z dalszymi skutkami w postaci
stanu wojennego (1981–1983) i przemianami ustrojowymi po 1989 roku.
Niepokoje społeczne w Poznaniu z czerwca 1956 roku zakończyły się zmianą
na stanowisku pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Został nim Władysław Gomułka, który zgodnie z analogicznym stanowiskiem
Nikity Chruszczowa, pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego, znacząco ograniczył represyjne działania we wdrażaniu systemu
komunistycznego. W obszarze kultury osłabiono na pewien czas cenzurę
i dopuszczono możliwość podejmowania przez artystów bardziej swobodnych
decyzji przy wyborze środków plastycznego wyrazu. Plastycy polscy odrzucili
dogmatyczny w sensie treściowym oraz pozbawiony autentyczności oddziaływania realizm socjalistyczny i zaczęli tworzyć dzieła odzwierciedlające ówczesne
tendencje artystyczne plastyki Europy Zachodniej, zogniskowane przede
wszystkim wokół abstrakcjonizmu ekspresyjnego proweniencji francuskiej,
w tym abstrakcji aluzyjnej i informelu.
Polski plakat, poszukując w drugiej połowie lat 50. swojego plastycznego języka
i sposobów przekazywania treści poprzez obraz, ukształtował się ostatecznie
w kolejnej dekadzie. Nowa władza polityczna, dostrzegając bezskuteczność
propagandową sztuki związanej z realizmem socjalistycznym, przychylnie
nastawiła się do nowych plastycznych formuł podejmowanych przez młodych
artystów. Chcąc wykorzystać ów wybuch twórczego potencjału, stworzono
instytucjonalne ramy dla dalszego rozwoju polskiej plastyki, także w obszarze
projektowania graficznego, w tym również plakatu.
W 1955 roku powstało Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, które wydawać
zaczęło „Projekt” – dwumiesięcznik podejmujący zagadnienia teoretyczne
nurtujące środowisko polskich grafików projektowych. W 1968 roku otwarto
Muzeum Plakatu w Wilanowie jako oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.
Placówka ta miała dokumentować dorobek artystyczny polskich plakacistów.
Prezentacji tego, co działo się w obszarze twórczości plakatowej, poświęcono
cykliczne wystawy organizowane od 1965 roku w ramach Biennale Plakatu
Polskiego w Katowicach oraz od 1966 roku w ramach Międzynarodowego Biennale
Plakatu w Warszawie. Plakaciści otrzymywali zlecenia od wielu państwowych
placówek związanych z kulturą, przemysłem i administracją państwową.
Realizowali zamówienia Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego, Wydawnictwa
Handlu Zagranicznego „Agpol”, Filmu Polskiego, Centrali Wynajmu Filmów,
Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego,

Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
Polskich Linii Lotniczych LOT, Ośrodka Informacji Turystycznej, Orbisu, Mody
Polskiej, Polskiego Lnu, Polskiego Związku Wędkarskiego, Totalizatora Sportowego,
Polskiego Czerwonego Krzyża, a także od licznych państwowych teatrów
i wydawnictw.
Duże zapotrzebowanie na plakat oraz brak ingerencji w formę plastyczną,
pod warunkiem przekazywania treści niezagrażających politycznemu ustrojowi
państwa, stworzyły dobre warunki egzystencjalne licznym polskim plakacistom
i pozwoliły im na wyswobodzenie sie z tradycyjnych relacji zachodzących
pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą w sytuacjach funkcjonowania
gospodarki kapitałowej. Duży obszar twórczej autonomii uwolnił artystów
od presji zleceniodawców co do formy plastycznej plakatów, presji dyktowanej
zakładanymi celami marketingowymi i przyjmowanymi strategiami osiągania
zysków. Artyści mogli tworzyć prace spełniające ich twórcze aspiracje. Plakat
stawał się zindywidualizowanym artefaktem, poprzez który ujawnić się mogła
osobowość grafika, przechodził z obszaru sztuki użytkowej w obszar sztuki
czystej. Taki splot korzystnych uwarunkowań stworzył podłoże dla zjawiska
zwanego polską szkołą plakatu.
W 60. i 70. latach XX wieku plakat polski rozwijał się w oparciu o doświadczenia
polskich sztuk plastycznych. Odzwierciedlał właściwe im orientacje artystyczne.
Z oczywistych względów plakat odwoływał się do tych nurtów polskiego malarstwa,
rysunku i grafiki warsztatowej, które, ze względu na figuratywny system obrazowania, nadawały się do przekazywania treści w sposób oczekiwany od plakatu.
Język plastyczny plakatu propagandowego pierwszych dwóch dekad powojennych (Tadeusz Gronowski, Lucjan Jagodziński, Helena i Juliusz Krajewscy,
Konstanty Maria Sopoćko, Tadeusz Trepkowski i Włodzimierz Zakrzewski)
był skompromitowany, a tym samym pozbawiony jakiejkolwiek nośności.
Z kolei tradycje plakatu reklamowego z okresu międzywojennego, z jego
specyficznym charakterem dekoracyjnym (Tadeusz Gronowski, Jan Mucharski
i Konstanty Maria Sopoćko), były w nowej epoce już anachroniczne. Do tradycji
awangardy polskiej, związanej z kręgiem konstruktywistów (Henryk Berlewi,
Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Mieczysław Szczuka i Teresa
Żarnowerówna), również w tym czasie nie chciano się odwoływać, z uwagi
na rysujące się wówczas negatywne postawy w stosunku do abstrakcji
geometrycznej, mimo że jeszcze w latach 60. XX wieku możemy zaobserwować
powrót do tego systemu obrazowania, jednakże według nowych formuł,
zakładających większą rolę czynnika emocjonalnego w racjonalnym procesie
tworzenia i odbioru (op-art, abstrakcja pomalarska i minimal art).

W 60. latach XX wieku, a więc w czasie, kiedy polski plakat zaczął uzyskiwać
swoją dojrzałą formę plastyczną, na znaczeniu stracił abstrakcjonizm ekspresyjny,
a jego miejsce zaczęły zajmować kierunki powracające do figuratywności (neofiguracja, pop-art i hiperrealizm) oraz kierunki zwracające się ku abstrakcjonizmowi
geometrycznemu (op-art, abstrakcja pomalarska i minimal art). Pojawiły się
także kierunki próbujące łączyć formy wypowiedzi artystycznej z różnych
dziedzin plastyki (environment, happening i konceptualizm). O ile abstrakcja
geometryczna i konceptualizm nie wywarły istotnego wpływu na polski plakat,
o tyle systemy plastyczne neofiguracji i pop-artu, a także tradycje malarstwa
surrealistycznego, zostały twórczo zaadaptowane przez polskich plakacistów.
W mniejszym stopniu możemy zauważyć wpływ hiperrealizmu oraz abstrakcjonizmu geometrycznego.
Neofiguratywizm był reakcją na postępujący proces dehumanizacji cywilizacji i kultury. Podejmował problematykę zagrożeń wynikających z przemian
cywilizacyjnych będących skutkiem rozwoju przemysłu, techniki i nauki.
W proteście wobec zachodzących przeobrażeń artyści związani z tym nurtem postulowali powrót sztuki do człowieka zarówno w sensie treściowym
(postać ludzka rozumiana jako główny temat), jak i kreacyjno-percepcyjnym (forma plastyczna pojmowana jako emocjonalny zapis widzenia przez
artystę ludzkich problemów egzystencjalnych, a także dostosowanie formy
plastycznej do możliwości poznawczych odbiorcy i posługiwanie się takimi
środkami wyrazu, które emocjonalnie angażują odbiorcę). Nowa figuracja,
mimo że wracała do tematyczności, nie chciała posługiwać się anegdotą,
iluzją w rozumieniu realizmu z poprzedniego stulecia. Myślenie obrazowe
oparte zostało na ekspresyjno-metaforycznym systemie przedstawiania.
Klimat groteski i makabry, emanujący z przedstawień neofiguratywistów,
genetycznie wywodził się z tradycji malarstwa ekspresjonistycznego, dadaizmu
i surrealizmu. Ten sposób obrazowania został przejęty przez główny nurt
plakatu polskiego, a jego żywotność utrzymała się jeszcze w latach 80. i 90.
XX wieku w nasyconych makabrą, turpizmem i seksualizmem plakatach nurtu
malarsko-metaforycznego.
Kolejnymi trendami artystycznymi, do których odwoływał się polski plakat,
wpisującymi się w metaforyczny system obrazowania, były malarstwo metafizyczne, surrealizm nurtu figuratywnego i nurtu niefiguratywnego oraz dadaizm.
W obszarze tych artystycznych odniesień wskazać należy również nawiązania
do symbolizmu. Swoisty sentyment do tradycji artystycznej rozwijającej się
od lat 20. XX wieku, ale żywotnej jeszcze w 60. latach tegoż stulecia, a niekiedy
i dłużej, wydawał się niektórym polskim plakacistom przydatny do zastosowania.
Zainteresowanie taką właśnie konwencją obrazową wypływało z przeświadczenia,
że sposób obrazowania oparty na zastosowaniu tradycyjnych środków wyrazu
i na metaforze nie przysparza nadzwyczajnych problemów percepcyjnych
odbiorcom. Atrakcyjność ta wynikała również z obszaru zainteresowań treściowych – odwoływanie się do sfery marzeń i snów, a więc tych obszarów,
w których człowiek czuje się nieskrępowany i wolny od presji wywieranej przez
współczesne systemy polityczno-społeczne. W sensie ideowym ten nurt metafizyczno-surrealistyczny, podobnie jak neofiguracja, skupiał się na humanistycznym
aspekcie kultury i na zagrożeniach wynikających z cywilizacyjnych przemian.

Trzecim nurtem plastyki, który wywarł wpływ na polski plakat 60. i 70. lat
XX wieku, był pop-art, związany przede wszystkim z artystycznym środowiskiem amerykańskim i angielskim. Pop-art stanowił reakcję na ekspresyjną
i elitarną sztukę ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Przeciwstawiał jej sztukę łatwą
w odbiorze, odwołującą się do skomercjonalizowanych oczekiwań społecznych,
do zainteresowań, wrażliwości i wyobrażeń ukształtowanych przez standardy
kultury masowej. Przedmiotami zainteresowań pop-artowskiej wersji plakatów
stały się produkowane seryjnie przedmioty codziennego użytku lub wykreowane
przez kulturę masową modele osobowe – idole popkulturowi. W obrazowaniu
wykorzystywano elementy reklamy, fotografii, komiksu. W zakresie doboru
środków wyrazu, obok działań manualnych, stosowano fotomontaż, kolaż,
serigrafię i techniki mieszane (combine painting). Wprowadzanie do kompozycji
przedmiotów czysto użytkowych i artystyczna afirmacja zastanych elementów
rzeczywistości były nawiązaniem do tradycji dadaistycznej. To od dadaizmu
pop-art przejął rodzaj twórczego działania polegający na niwelowaniu „powagi”
formy artystycznej. Typowa dla pop-artowskiego nurtu plakatu jest rezygnacja
z wysublimowanych wartości estetycznych; często eliminowano elementy
indywidualizmu, zastępując je typem kreacji pozbawionej cech aktywności
manualnej, ze zredukowaną, czy nawet wyeliminowaną fakturą, gładko położonym
kolorem, działaniem poprzez zsyntezowaną formę obrazową sprowadzoną do roli
znaku, przeznaczonego do szybkiej percepcji, analogicznej do szybkiej konsumpcji.
W polskim plakacie nie przyjęła się właściwie formuła pop-artowskiej sztuki
odrzucającej w całości podmiotową metodę obrazowania, bezosobowej, pasywnie
wykorzystującej obiegowe formy przekazu. Bliższa była tu koncepcja adaptacji
przez artystę elementów kultury masowej – twórczo przekształconych, zreinterpretowanych. Polski plakat nawiązujący do pop-artu, poszukując w jego ramach
współczesnych systemów komunikacji i odbioru rzeczywistości, przełamując
dotychczasową tradycję artystyczną poprzez swobodne mieszanie konwencji
i rozbijanie przyzwyczajeń, podejmował dyskusję ze współczesną cywilizacją.
Motyw obrazowy i sposób jego plastycznego rozwiązania, niekiedy oparte
na konwencji bliskiej neodadaistycznej drwinie, miały stworzyć pewną formę
zwierciadła, w którym może przejrzeć się współczesne społeczeństwo.
W niewielkim stopniu na polski plakat oddziałały: geometryczna sztuka abstrakcyjna, op-art i konceptualizm. Działania artystyczne nakierowane na czystą
formę, zrywające z koncepcją sztuki tematycznej oraz sztuki nawiązującej
w jakimś stopniu relacje z rzeczywistością postrzeganą przez zmysły, wciągające intelektualnie odbiorcę w strukturę plastyczną, jej wewnętrzną logikę
oraz relacje pomiędzy funkcją a formą plastyczną, jako trudne w percepcji
przez szersze kręgi społeczeństwa, w odbiorze także większości artystów
nie nadawały się do zastosowania w plakacie. Do wyjątków należą plakaty
i projekty graficzne Władysława Pluty, pozostającego pod wpływem twórczości
artystycznej Ryszarda Otręby.
Znaczący udział w kształtowaniu polskiej szkoły plakatu mieli Henryk Tomaszewski
(ur. 1914) i Józef Mroszczak (ur. 1910). W 1952 roku podjęli pracę dydaktyczną w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszy z wymienionych prowadzić zaczął
Pracownię Plakatu, a drugi – Pracownię Projektowania Grafiki Propagandowej.

Obok wspomnianych należy wymienić ponadto Eryka Lipińskiego (ur. 1908),
jakkolwiek ten nie zajmował się działalnością dydaktyczną. Był jednakże inicjatorem,
kuratorem i uczestnikiem I Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie
w 1966 roku. W latach 50. aktywność zawodową podjęli graficy projektowi
urodzeni w trzeciej i czwartej dekadzie XX wieku. Do grupy tej należeli: związani
z warszawską Akademią Sztuk Pięknych Wojciech Fangor, Jerzy Jaworowski,
Jan Młodożeniec (uczeń Henryka Tomaszewskiego), Julian Pałka (uczeń Józefa
Mroszczaka i Jana Cybisa) oraz Franciszek Starowieyski (uczeń Michała Byliny).
W tym samym czasie Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie ukończyli Roman
Cieślewicz (uczeń Jerzego Karolaka i Macieja Makarewicza) oraz Wiktor Górka
(uczeń Jerzego Karolaka), a Wydział Grafiki w Katowicach, filii tejże akademii
– Waldemar Świerzy, uczeń Józefa Mroszczaka, oraz związani z pracownią Bogusława
Góreckiego Tadeusz Grabowski i Zenon Moskwa. Przynależni do tej grupy wiekowej
Jerzy Flisak i Jan Lenica kończyli studia na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej. Niewiele później tworzyć zaczęli związani z Akademią Sztuk
Pięknych w Warszawie uczniowie Henryka Tomaszewskiego: Maciej Urbaniec,
Stanisław Zagórski, Janusz Stanny i Bronisław Zelek.
U schyłku lat 50. zaczęli tworzyć uczniowie Andrzeja Rudzińskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych: Tadeusz Pietrzyk, Karol Śliwka i Andrzej Zbrożek
oraz związany z pracownią Józefa Mroszczaka – Zenon Januszewski. Na początku
kolejnej dekady dołączyli do nich: Andrzej Bertrandt, Leszek Hołdanowicz, Andrzej
Krajewski i Rosław Szaybo, studiujący w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
a także Gerard Labus i Marek Mosiński, związani z pracownią Bogusława Góreckiego
na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Na przełomie lat 60. i 70. do głosu doszła następna generacja artystów, urodzona
w 40. latach XX wieku: uczniowie Macieja Urbańca z Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu: Jan Jaromir Aleksiun, Jerzy Czerniawski,
Jan Sawka i Eugeniusz Get-Stankiewicz, a także związani z Państwową Wyższą
Szkołą Sztuk Plastycznych w Poznaniu: Tadeusz Piskorski i uczeń Waldemara
Świerzego – Grzegorz Marszałek. Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie ukończyli
wówczas uczniowie Henryka Tomaszewskiego: Andrzej Dudziński, Andrzej
Klimowski, Cyprian Kościelniak, Lech Majewski, Wiesław Rosocha i Mieczysław
Wasilewski. Z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie związani byli Władysław
Pluta – uczeń Ryszarda Otręby, oraz Piotr Kunce – uczeń Macieja Makarewicza
i Włodzimierza Kunza, a z katowicką filią tejże akademii: Tomasz Jura i Michał
Kliś – uczniowie Tadeusza Grabowskiego.
Z drugą połową lat 70. wiązać należy aktywizację zawodową Romana Kalarusa
– ucznia Tadeusza Grabowskiego, absolwenta Wydziału Grafiki w Katowicach
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Leszka Żebrowskiego – ucznia Jerzego
Krechowicza z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku
oraz Andrzeja Pągowskiego i Leszka Wiśniewskiego – uczniów Waldemara
Świerzego z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Narastające napięcie pomiędzy władzami państwowymi PRL a większością
społeczeństwa, skutkujące falą niepokojów i strajków w 1980 roku, stan wojenny
w latach 1981–1983 oraz wybory parlamentarne przeprowadzone w 1989 roku

znacząco zmieniły sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną w Polsce.
Przeobrażenia takie zachodziły nie tylko w naszym kraju, ale miały one miejsce
na całym obszarze środkowo-wschodniej Europy.
W okresie polityczno-społecznych zawirowań twórczość plakatową rozpoczęli Piotr Młodożeniec i Wiktor Sadowski, wychodzący z pracowni Henryka
Tomaszewskiego, a także Wiesław Wałkuski, związany z pracownią Macieja
Urbańca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracownię Waldemara
Świerzego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu
opuścili wówczas Lex Drewinski i Eugeniusz Skorwider, a z funkcjonującej
na tej uczelni pracowni malarskiej Norberta Skupniewicza wyszedł Ryszard Kaja.
Z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi wywodzą się Michał
Batory (pracownia Bogusława Balickiego) oraz Sławomir Kosmynka (Pracownie
Typografii Krzysztofa Lenka i Malarstwa Stanisława Fijałkowskiego), natomiast
z gdańską uczelnią artystyczną związany był uczeń Marka Freudenreicha
i Witolda Janowskiego – Tomasz Bogusławski.
Lata 80., a nawet i kolejna dekada, zaowocowały w plakacie prymatem nurtu
malarsko-metaforycznego, nasyconego melancholią, mrocznością, grozą
i turpizmem. W zakresie sposobów wizualizowania charakterystyczne dla tego
nurtu są malarsko, miękkim modelunkiem budowane formy, często spowite
sfumatem lub ujęte w konwencji tenebrystycznej, przytłumiony koloryt oraz
bogactwo metafor obrazowych. Wskazane cechy tworzą sugestywną, emocjonalną aurę plakatów tego nurtu, czerpiącego wiele z symbolizmu, malarstwa
metafizycznego i surrealizmu. Łączyć z nim należy w szczególności twórczość
Stasysa Eidrigeviciusa, Wiktora Sadowskiego i Wiesława Wałkuskiego. Nieco inną
formułę obrazowania przyjęli Michał Batory i Tomasz Bogusławski. Wykorzystując
makrofotografię, silny kadraż, a także techniki fotomontażu i kolażu, ukazywali,
w sposób bliski tradycjom dadaizmu i neodadaizmu, przejęte z rzeczywistości
elementy, pozbawione swoich naturalnych kontekstów, poddane artystycznemu
przetworzeniu, dzięki któremu wydobyta została ich metafizyczna tajemniczość,
kształtująca poetycki, nadrealistyczny wymiar świata przedstawionego.
Antykomunistyczna opozycja związana z Niezależnym Samorządnym Związkiem
Zawodowym „Solidarność”, a także inne ruchy społeczne typu: wrocławska
Pomarańczowa Alternatywa, kontestujące, każdy na swój sposób, sytuację
polityczno-społeczną lat 80., wprowadziły w przestrzeń publiczną nowy rodzaj
komunikatu, oparty na pospiesznie, koślawo kształtowanych znakach obrazowych
i elementach literniczych, nanoszonych na mury przy użyciu farby rozprowadzanej
odręcznie lub z wykorzystaniem szablonu, albo też rozpowszechnianych na niewielkich kartkach wykonywanych techniką powielania. Ten typ ekspresji ujawnił
bardzo dużą siłę oddziaływania. Stąd też i w latach 90. ów rodzaj komunikacji
był niezwykle popularny. Podejmowano go w działaniach typu street art i graffiti,
naśladujących już wówczas także wzorce amerykańskie. Taki model publicznej
ekspresji wizualnej nie wiązał się wyłącznie z subkulturami, lecz cechował
również aktywność młodych ludzi spoza nich, dających wyraz swojego sprzeciwu
wobec nieakceptowanej przez nich nowej rzeczywistości politycznej i społecznej.
Wskazać tu należy dla przykładu działania u schyłku lat 90. warszawskiej grupy
Pinokio, której kontynuatorem od 1998 roku stała się grupa Twożywo.

Rozwiązania formalne obrazowania nadmienionych wyżej ruchów kontestatorskich weszły do plakatu, a zauważalnym tego przykładem jest twórczość Piotra
Młodożeńca. Odręcznie kreślone elementy obrazowe i liternicze nie były oczywiście
niczym nowym w polskim plakacie. Pojawiały się one już wcześniej, między innymi
w twórczości Wojciecha Fangora, Jerzego Flisaka, Tadeusza Grabowskiego, Romana
Kalarusa, Michała Klisia, Jana Młodożeńca, Andrzeja Pągowskiego, Franciszka
Starowieyskiego, Henryka Tomaszewskiego i wielu innych. Ale w tym przypadku
mamy do czynienia nie z zabiegiem o charakterze artystyczno-ekspresyjnym,
lecz z konsekwentnie przywołanym w plakacie typem ekspresji zapożyczonej
ze spontanicznych systemów komunikacji ulicznej lat 80. i 90. Artysta przyjmuje
ten kod języka wizualnego, mając pełną świadomość, że jest on systemem „żywej”
ekspresji ulicy. Jest to jego droga budowania realnych związków pomiędzy
artefaktem plakatowym a środowiskiem, do którego ów artefakt się odwołuje
i o którym chce „opowiadać”. Ta istotna zmiana w podejściu do plakatu, który coraz
częściej odczuwa potrzebę mówienia przede wszystkim o rzeczywistości społecznej,
obyczajowej, cywilizacyjnej, a nie o wydarzeniach politycznych czy kulturalnych,
ujawnia się w różny sposób i w wielu systemach obrazowania podejmowanych
przez plakacistów generacji Piotra Młodożeńca i młodszych od niego.
Fascynacja banałem i absurdami codzienności, uważne obserwowanie powszednich motywów, gloryfikacja tego, co trywialne, stereotypowe i kiczowate,
to główna sfera artystycznych odniesień w realizacjach plakatowych Ryszarda Kai.
Stosuje on „szkicowy” język, ale nie zapomina jednocześnie w podejmowanych
rozstrzygnięciach twórczych o wysublimowanym walorze plastycznym formy
wizualnej. Nie odrzuca typowo malarskich lub rysunkowych metod pracy. Dąży
również do tego, aby struktura kolorystyczna, budowana na monochromatycznej
gamie, wypłowiała i wygaszona, kształtowała subtelny nastrój emanujący
jakby patyną czasu. Jego prace, mimo że odwołują się do świata zewnętrznego,
są w rzeczywistości refleksjami artysty związanymi z percepcją tego świata.
Zupełnie odmienny system obrazowania spostrzec można w twórczości Lexa
Drewinskiego. Wykorzystuje on „piktogramy” przejęte z powszechnych współcześnie systemów identyfikacji wizualnej. Twórczo je przekształca, reinterpretuje,
swobodnie miesza konwencje i rozbija przyzwyczajenia. Poddając je artystycznym
transformacjom, ukazuje z neodadaistycznym humorem szerszy kontekst społeczny
i antropologiczny funkcjonujących w kulturze masowej wyobrażeń opartych
na wizualnych systemach presji politycznej, społecznej czy ideologicznej.
Powrót do uproszczonych elementów obrazowych, zredukowanych do znaków
plastycznych, cechuje również twórczość Sławomira Kosmynki, nawiązującego
do tradycji awangardy dwudziestolecia międzywojennego i sztuki abstrakcyjnej
drugiej połowy XX wieku. Artysta „konstruuje” swoje plakaty, stosuje uproszczone
elementy plastyczne, dokonuje często ich multiplikacji oraz zestawia je w złożone
struktury. Unika ekspresyjnych środków wyrazu i emocji, raczej próbuje odwoływać się do sfery racjonalnej odbiorców, grając na ich wrażliwości asocjacyjnej.
W „abstrakcyjnym” kodzie plastycznym, a także w warstwie ikonicznej, przejętej
z powszechnych w naszej rzeczywistości systemów wizualnych, chce zawrzeć,
podobnie jak Lex Drewinski, odbicie współczesnej rzeczywistości z jej skomplikowaną siecią kontekstów i podtekstów powiązanych z codzienną egzystencją.

Kolejnym artystą przeciwstawiającym się nurtowi malarsko-metaforycznemu
jest Eugeniusz Skorwider. Dąży on do kształtowania form przy użyciu oszczędnych
środków, oddziałujących na odbiorcę przez komunikat skondensowany w spójnej
wewnętrznie, pozbawionej nadmiaru ekspresyjności, strukturze. Napięcie
buduje nie poprzez system mimetycznej reprodukcji rzeczywistości, lecz przez
jakości czysto artystyczne. Adaptuje z rzeczywistości jakieś elementy, poddaje
je przetworzeniu, a jednocześnie, sytuując je w nowej plastycznej przestrzeni,
powoduje, że zyskują one odmienne konotacje. Mamy tu do czynienia z artystycznym zabiegiem dającym się wywieść z dadaizmu. Różnica dotyczy jednakże
tego, że owe zaadaptowane elementy rzeczywistości (przedmioty gotowe)
poddane zostają radykalnemu przetworzeniu zamieniającemu je w znaki tego,
czym były one pierwotnie, a jednocześnie w znaki pojęć, których elementy te
miały być desygnatami.
Na lata 90. XX stulecia przypada początek twórczości związanych z Akademią
Sztuk Pięknych w Warszawie uczniów Mieczysława Wasilewskiego – Wojciecha
Korkucia i Marcina Władyki, a także ucznia Lecha Majewskiego – Ryszarda
Kajzera. Krakowską Akademię Sztuk Pięknych skończył wówczas uczeń
Piotra Kuncego – Wiesław Grzegorczyk, a z pracowni Waldemara Świerzego
w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych wyszedł
Mirosław Adamczyk. Z kolei pracownie Haliny Pawlikowskiej i Jana Jaromira
Aleksiuna we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
ukończył Artur Skowroński. Na ostatnią dekadę XX wieku przypadł również
początek twórczości Rafała Olbińskiego, studenta Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej, który w 1981 roku wyprowadził się do Paryża,
a rok później do Stanów Zjednoczonych. Tam wykładał w School of Visual Art
w Nowym Jorku oraz w Tyler School of Art at Temple University w Filadelfii.
Wówczas też jego twórczość w zakresie plakatu, malarstwa i rysunku zaczęła
zyskiwać powszechne uznanie na świecie.
Z wymienionej grupy artystów z nurtem malarsko-metaforycznym związani
są Wiesław Grzegorczyk i Rafał Olbiński. Wiesław Grzegorczyk poszukuje
źródeł artystycznej inspiracji w sztuce dawnej: średniowiecznej, włoskiej
epoki renesansu, hiszpańskiej, flamandzkiej i holenderskiej epoki baroku,
francuskiej XVIII wieku, symbolizmie, secesji wiedeńskiej, art déco i w wielu
innych stylach, nurtach i kierunkach. Jego plakaty stanowią parafrazę, pastisz
kulturowej spuścizny odziedziczonej po wiekach minionych. Te odniesienia
widoczne są nie tylko w nawiązywaniu do kodów stylistycznych, ale również
ujawniają się w twórczej penetracji kulturowego bogactwa alegorii, symboli
i metafor, nośników nadanych przez kulturę znaczeń, obdarzonych dodatkowo
nowymi odautorskimi treściami. Olbiński inspiruje się nurtem figuratywnym
surrealizmu, malarstwem metafizycznym, prerafaelitów i włoskim malarstwem
epoki quattrocenta. Świat przedstawiony jego prac jest rzeczywistością wyimaginowaną, poetycką, wywodzącą się ze sfery marzeń i snów. Świat ten, klasycznie
piękny, oczarowuje, ale również intryguje i prowokuje. Magiczna przestrzeń
wciąga odbiorcę, wabi jego zmysły idealnym pięknem i jednocześnie zaskakuje
niejednoznacznością wymowy przedstawionych motywów, bowiem jakkolwiek
temat ujmowany jest na serio, to jednakże emanuje z niego jakaś figlarna aura
komplikująca tropy interpretacyjne.

Szerokie spektrum środków plastycznych stosuje Wojciech Korkuć – obok technik
typowo „sztalugowych”, używa rysunku, grafiki, fotografii i fotomontażu. W wielu
jego pracach kompozycja jest bardzo prosta, wręcz ascetyczna, w innych
z kolei system obrazowania ma charakter anegdotyczny i występuje tam
mnogość elementów wchodzących ze sobą w skomplikowane relacje oparte
na poetyce pokrewnej surrealizmowi. Plakaty tego artysty są emocjonalne,
bywają przewrotne, śmieszne, ironiczne, skandalizujące, krytyczne i są zawsze
„zaangażowane”.
Postawę kompromisową pomiędzy nurtem malarsko-metaforycznym a nurtem
„piktograficznym” reprezentuje Mirosław Adamczyk. Stosuje on minimalizm wizualny oparty na lapidarnych, syntetycznych znakach plastycznych i powściągliwą
strukturę kolorystyczną. Natomiast sfera ikonograficzna jest metaforycznym
przekazem, zawierającym często jakąś anegdotyczną puentę i oddziałującym
równocześnie na obszar luźnych skojarzeń odbiorcy.
Dużą swobodą artystycznego gestu charakteryzują się plakaty Ryszarda Kajzera.
Używa on form plastycznych o znacznym ładunku ekspresji, budowanych
szkicowym duktem linii lub zamaszystymi plamami barwnymi. Jest w jego
pracach świeżość, lapidarność i prostota szybkiego kształtowania przekazu
wizualnego właściwego dla street artu.
Od nurtu metaforyczno-malarskiego wyraźnie odcina się Marcin Władyka.
Zrywa on z koncepcją plakatu rozumianego jako uatrakcyjniony plastycznie
przekaz oparty na metaforycznym systemie obrazowania. Ceni ascetyzm formalny
i dyscyplinę kompozycyjną. Przekształcane w proste znaki graficzne elementy
wizualne oraz typograficzne kształtują wyrazisty komunikat, prowokujący
intelektualnie odbiorcę.
Oczyszczone z elementów emocji, ekspresji i manualności plakaty Artura
Skowrońskiego są chłodne i analityczne w doborze środków plastycznego
wyrazu i w kształtowaniu formy obrazowej, poddanej syntezie, w wyniku której
zamienia się ona w znaki – nośniki treści zamknięte w skrócie wizualnym.
Artysta w sposób lapidarny i bez zbędnej kokieterii, czasem jedynie z predylekcją
do czystej wartości dekoracyjnej, ukazuje własne widzenie współczesnej
rzeczywistości społecznej, politycznej i kulturalnej.
Zasygnalizowane wyżej kierunki twórczych poszukiwań ostatnich dwóch
dekad XX wieku przypadały na niełatwy czas dla plakatu. Niektórzy z plakacistów w poszukiwaniu lepszych warunków pracy opuszczali wówczas kraj.
Tak uczynił między innymi Rafał Olbiński, o czym już wyżej nadmieniono. Z Polski
wyjechali także: Danuta Bagińska, Michał Batory, Krzysztof M. Bednarski, Lex
Drewinski, Andrzej Klimowski, Andrzej Krajewski i Leszek Wiśniewski. Nieco
wcześniej wyemigrowali Roman Cieślewicz, Andrzej Dudziński oraz Rosław
Szaybo. Zdarzały się jednakże i sytuacje odwrotne, chociaż sporadycznie.
W 1980 roku zamieszkał na stałe w Polsce Stasys Eidrigevicius, artysta litewskiego pochodzenia. Obywatelstwo polskie przyznano mu dopiero w 1996 roku.
Twórczość Eidrigeviciusa wpisała się jednak na stałe w dziedzictwo polskiej
kultury współczesnej.

Wraz z upadkiem socjalistycznych ustrojów politycznych właściwa krajom
dawnego bloku wschodniego gospodarka przekształcała się w kapitalistyczną.
Nowa władza polityczna oraz środowiska związane z gospodarką uznały sztuki
plastyczne i projektowanie graficzne, podobnie jak inne dziedziny kultury,
za elementy wolnego rynku kapitałowego, w związku z czym ich dalszy
rozwój miał opierać się na zasadach gry rynkowej. Aktywność państwa
w zakresie mecenatu artystycznego radykalnie osłabła. Podejmowanie prób
systemowego włączenia się przez władze w działania wspierające kulturę
współczesną zauważyć można dopiero od 2004 roku. Wówczas to z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego
zaczęto realizować narodowy program wspierania i stymulowania życia
artystycznego poprzez stworzenie kolekcji sztuki współczesnej w ramach
szesnastu wyspecjalizowanych placówek muzealnych rozproszonych po całym
kraju, a zlokalizowanych w najważniejszych kulturotwórczych ośrodkach
miejskich. Program zaplanowany na lata 2004–2013 doczekał się jedynie
fragmentarycznej realizacji.
Graficy projektowi musieli wejść w ściślejsze relacje z podmiotami zamawiającymi, uważniej wsłuchiwać się w ich oczekiwania i realizować prace zgodne
ze stawianymi wymaganiami. Obejmowały one nie tylko przekaz treściowy,
ale również coraz częściej dobór języka plastycznego. Presja zleceniodawców
na treść przekazu i jego formę plastyczną wynikała z zakładanych celów
marketingowych. Projektowanie graficzne w rozumieniu zleceniodawców
miało być działaniem nie w obszarze kultury, ale w obszarze ekonomii i biznesu.
Graficy projektowi stanęli na rozdrożu. Musieli dostosować się do wymagań
rynkowych stawianych projektowaniu graficznemu w zmienionej rzeczywistości liberalnej gospodarki, ale stwarzało to zagrożenie, że ich działania
będą się „spłycać” wskutek coraz silniejszej presji niskich gustów, specyficznie
pojmowanej poprawności stylistycznej, swoiście rozumianego prymatu
„czytelności” przekazu oraz dyktatu pożądanej przez rynek tak zwanej ładności. Drugim sposobem rozwiązania zaistniałego problemu było podjęcie
przez grafików projektowych działań niezależnych w ramach self edition.
Tego typu postawy, jakkolwiek gwarantowały zachowanie niezależności
wyboru typów obrazowania i środków wyrazu artystycznego, to jednakże
odcinały twórców od korzeni projektowania graficznego, to jest jego związku
z konkretną rzeczywistością społeczno-gospodarczą. Wybór pośredni nie należał
do łatwych i nie każdemu grafikowi się udawał.
Opisane zmiany dotyczyły również plakatu. Dawna swoboda twórcza w zakresie
języka plastycznego z okresu polskiej szkoły plakatu została istotnie ograniczona,
nie tyle przez cenzurę, ile przez rynek zleceniodawców. Zmieniły się prawie
wszystkie elementy „środowiska”, w którym polski plakat funkcjonował wcześniej.
Gwałtowny wzrost tempa życia spowodował, że ulica w coraz mniejszym stopniu
była przestrzenią, w której ludzie poruszali się także pieszo. Zdominowanie jej
przez ruch samochodowy wywołało ten skutek, że tradycyjna skala przekazów
obrazowych oparta na formacie B1 (100 x 70 cm) przestała być przydatna. Stąd też
w działaniach marketingowych stawiać zaczęto na reklamę o znacząco większym
formacie, której nośnikami stawały się billboardy, czyli plakaty o megaskali.

Przestrzeń ulicy, kontrolowana w okresie ustroju socjalistycznego, po transformacji ustrojowej poddana została presji związanej z reglamentacją dostępności
miejsca. Umieszczane w jej obszarze nośniki informacji obrazowo-treściowej
rywalizować zaczęły ze sobą wymiarami. Nadto możliwość swobodnego
rozmieszczania informacji ograniczano prawem posiadania danego fragmentu
przestrzeni. W konsekwencji przestrzeń publiczna została zawłaszczona przez
wielkoformatowe nośniki informacji handlowej lub politycznej operujące
treściowym sloganem i obrazowym banałem.
Istnieć przestał plakat filmowy. Zastąpiły go przygotowywane przez producentów
filmowych gotowe afisze przedstawiające wybrany kadr z wyeksponowanymi
głównymi aktorami, którzy atrakcyjnym wyglądem mieli „werbować” widzów
do kina. Bez wątpienia zindywidualizowany koncept, prezentujący potencjalnej
widowni przy pomocy środków plastycznych sens ideowy i artystyczny filmu,
nie znajdował się w polu zainteresowań producentów i dystrybutorów filmów.
W odpowiedzi na tę sytuację pojawiła się alternatywna wersja plakatów filmowych wykonywanych jako self edition. Plakaty te nie funkcjonują jednakże
w swoim naturalnym środowisku, w realnej przestrzeni związanej z kinem,
lecz są rodzajem przeznaczonej dla zupełnie innej rzeczywistości artystycznej
odpowiedzi na komercyjny plakat filmowy. Nadal istniał plakat teatralny i operowy,
ale funkcjonował on w bardzo wąskim obszarze oddziaływania, związanym
z gmachami teatralnymi lub operowymi oraz z najbliższym otoczeniem tych
budynków, gdzie ustawiane są nośniki informacji prezentujące aktualny repertuar.
Przyjęcie założenia, że projektowanie graficzne, w tym plakat, jest takim samym
elementem budowania strategii marketingowych jak inne działania nieplastyczne,
jak również zmiana charakteru ulicy i związane z tym przeobrażenia w sposobach
funkcjonowania komunikatów publicznych nie były jedynymi czynnikami
zewnętrznymi, które wpłynęły na plakat.
Bardzo istotną przyczyną, a może najważniejszą, było przekształcenie się
systemów komunikowania. Postępujący rozwój technologiczny związany
z internetem, a w szczególności jego upowszechnienie w 90. latach XX wieku
i w kolejnej dekadzie, poskutkował zmianami w technikach przekazywania
informacji oraz w języku komunikacji. Internet zaczął zajmować pozycję
głównego medium, przy pomocy którego komunikuje się współczesny
świat i stopniowo wypiera w tym tradycyjne media: prasę, telewizję i radio.
W nim pokładane są również wielkie nadzieje związane z budowaniem nowych
strategii marketingowych. Internet jest wreszcie obszarem względnie jeszcze
swobodnej wymiany informacji, myśli i idei. Zaczął pełnić rolę nowej przestrzeni
publicznej – „wirtualnej ulicy”, zastępującej dawne place i ulice tradycyjnych
struktur urbanistycznych.
Rozwój technologii cyfrowych, fotografii cyfrowej, programów do cyfrowej
obróbki obrazu, a także powszechny dostęp poprzez internet do rezerwuaru
„obrazów” wytworzonych przez cywilizację doprowadziły do swoistej egalitaryzacji
procesu tworzenia, do upowszechniania się poczucia samowystarczalności
w projektowaniu graficznym, co w konsekwencji zrodziło przekonanie o zbędności
profesjonalnych projektantów graficznych. Gotowe wzory „obrazowe” dostępne

w sieci internetowej, narzędzia do przetwarzania obrazów, zdobywane za darmo
albo prawie za darmo, spowodowały, że to, co stanowiło autentyczny gest
twórczy, zostało szybko przejęte, zreprodukowane i skomercjonalizowane.
Nowy system przetwarzania „obrazu” i jego powszechna osiągalność zacierają
granice pomiędzy twórcą a odbiorcą, materiałem a produktem oraz stwarzają
zagrożenie unifikacji systemów obrazowania i odrzucenia oryginalności jako
ważnej kategorii estetycznej. Cyfrowe przetwarzanie i jego wykorzystanie
w internecie powodują także, że w zakresie percepcji istotniejsza staje się
widziana na monitorze komputera reprezentacja „obrazu” niż sam obraz ze swoją
złożoną strukturą morfologiczną, stanowiącą przecież główne podłoże będące
nośnikiem wartości artystycznych.
Skomplikowana dla polskiego projektowania graficznego, w tym dla plakatu,
sytuacja ostatnich dwudziestu lat XX wieku zaczęła się zmieniać w pierwszej
dekadzie obecnego stulecia. Środowisko zawodowych grafików projektowych
zwarło szyki, a świadectwem tego było założenie w 2004 roku Stowarzyszenia
Twórców Grafiki Użytkowej. Od 2001 roku wydawano kwartalnik „2+3D” poświęcony
grafice użytkowej i wzornictwu przemysłowemu. Niestety, ukazywał się on drukiem
tylko do grudnia 2016 roku. Czasopismo to było tak samo ważne dla współczesnego
projektowania graficznego jak magazyn „Projekt” dla polskiej szkoły plakatu
i ówczesnego projektowania użytkowego. Nadal funkcjonuje Muzeum Plakatu
w Wilanowie, stanowiące oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Liczące się
zbiory plakatów posiadają wszystkie Muzea Narodowe, a także nieliczne Centra
Sztuki Współczesnej. Funkcjonują również prywatne galerie zajmujące się
gromadzeniem, popularyzacją i sprzedażą polskich plakatów współczesnych.
Wśród nich wymienić należy między innymi prowadzoną przez Krzysztofa Dydo
i Ewę Pabis Galerię Plakatu w Krakowie, Wrocławską Galerię Polskiego Plakatu,
a także Galerię Plakatu Polskiego Dariusza Zgutki i Włodzimierza Orła, mającą
swoją siedzibę w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Prezentacją tego, co dzieje się obecnie w obszarze twórczości plakatowej, zajmują
się zasłużone już Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach i Międzynarodowe
Biennale Plakatu w Warszawie, a także młodsze imprezy cykliczne, takie jak:
Międzynarodowe Biennale Plakatu w Bielsku-Białej, Krakowski Festiwal Plakatu,
Festiwal Plakatu Reklamowego Barbakan w Krakowie, Międzynarodowe Biennale
Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu, Międzynarodowe Biennale Plakatu
Teatralnego w Rzeszowie oraz Festiwal Plakatu i Typografii PLASTER w Toruniu.
Polscy plakaciści uczestniczą nie tylko w krajowych przeglądach, ale biorą także
udział i osiągają znaczące sukcesy w najważniejszych światowych prezentacjach
plakatu: International Biennial of Poster w Boliwii, International Poster and Graphic
Design Festival w Chaumont, Chicago International Poster Biennial, Colorado
International Invitational Poster Exhibition w Fort Collins, China International
Poster Biennial w Hangzhou, Lahti Poster Triennial, International Poster Exhibition
w Lipsku, The Poster Festival Ljubljana, International Poster Biennial w Meksyku,
International Poster Triennial w Toyamie, Shenzhen International Poster Festival,
International Triennial of The Political Poster w Mons, International Triennial of Stage
Poster – Sofia, International Biennial of Posters in the Islamic World w Teheranie,
Trnava Poster Triennial oraz International Poster Triennial Ekoplagát w Żylinie.

Przełom XX i XXI wieku to czas faktycznej wymiany pokoleniowej. Jest to okres,
kiedy milknąć zaczęła twórczość klasyków polskiego plakatu drugiej połowy
XX stulecia. Zmarli wówczas, żeby wymienić tylko najważniejszych: Gerard Labus
(zm. 1988), Eryk Lipiński (zm. 1991), Zenon Moskwa (zm. 1992), Roman Cieślewicz
(zm. 1996), Marek Mosiński (zm. 1998), Jan Młodożeniec (zm. 2000), Jan Lenica
(zm. 2001), Wiktor Górka (zm. 2004), Henryk Tomaszewski (zm. 2005), Franciszek
Starowieyski (zm. 2009), Jerzy Flisak (zm. 2008), Waldemar Świerzy (zm. 2013)
i Wojciech Fangor (zm. 2015). Wcześniej zmarł Józef Mroszczak (zm. 1975).

Odmienny sposób podejścia do syntezy, przy zachowaniu manualnego systemu
kształtowania za pomocą ekspresyjnych szkicowych form kreślonych grubą
linią o spontanicznym dukcie, jest właściwy dla działań Sebastiana Kubicy
i Mai Wolnej. Homework (Joanna Górska & Jerzy Skakun), Jan Kallwejt, Nikodem
Pręgowski, Michał Sitek i Dawid Ryski, przy zindywidualizowanych stylach
plastycznych, wykazują pewną zbieżną skłonność w sposobie rozwijania
walorów dekoracyjnych formy, mimo że także należą oni do grupy twórców
poszukujących syntezy wizualnej.

Ich miejsce zaczęła zajmować młodsza generacja urodzona w drugiej połowie
lat 70. oraz w latach 80. XX wieku. W pierwszej dekadzie obecnego stulecia aktywność twórczą między innymi w obszarze plakatu podjęli związani z warszawską
Akademią Sztuk Pięknych Małgorzata Gurowska z pracowni Rafała Strenta i Edgar
Bąk z pracowni Lecha Majewskiego. Pracownię Romana Kalarusa w katowickiej
Akademii Sztuk Pięknych ukończyli: Sebastian Kubica (wówczas była to jeszcze
katowicka filia krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych), Stefan Lechwar, Kaja
Renkas, Michał Sitek i Monika Starowicz. Z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych
wyszli Joanna Górska i Jerzy Skakun (uczniowie Janusza Górskiego), krakowskiej
– Łukasz Kliś (uczeń Barbary Suszczyńskiej-Rąpalskiej), łódzkiej – Krzysztof
Iwański (uczeń Andrzeja Smoczyńskiego) i Bartosz Kosowski (uczeń Krzysztofa
Wawrzyniaka), poznańskiej – Grzegorz Domaradzki (uczeń Tadeusza Jackowskiego
i Marka Zaborowskiego), Patryk Mogilnicki (uczeń Lucjana Mianowskiego) i Maja
Wolna (uczennica Zbigniewa Lutomskiego). Pracownię Sławomira Janiaka
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył Nikodem Pręgowski.
W tym też czasie zaczęli tworzyć związani ze środowiskiem warszawskim
Jan Kallwejt i Dawid Ryski, którzy nie studiowali na żadnej artystycznej uczelni,
ale ich dorobek twórczy spotyka się obecnie z dużym zainteresowaniem.

Jeszcze inne sposoby obrazowania charakterystyczne są dla Grzegorza
Domaradzkiego, Patryka Mogilnickiego, Kai Renkas i Bartosza Kosowskiego.
Minimalizm połączony z przygaszoną, melancholijną kolorystyką oraz pewien
typ geometryzacji i stylistyczne odniesienia do retro ujawniają się w bardzo wielu pracach Patryka Mogilnickiego. Grzegorz Domaradzki, sięgając
do różnych konwencji artystycznych: akademizmu, symbolizmu, secesji
i pop-artu, kształtuje rozpoznawalny styl, czasem nostalgiczno-mroczny,
czasem o rozbudowanym walorze czystej dekoracji, a czasem chłodny, rzeczowy
i reporterski. Realizowane w groteskowo-makabrycznym klimacie, wywodzącym
się z surrealizmu, prace Kai Renkas wykazują stylistyczne podobieństwa
do twórczości Ryszarda Kai. Artystka wykorzystuje różne motywy obrazowe
z minionej tradycji malarskiej, a także stare fotografie, grafiki i pocztówki,
aby po ich zeskanowaniu montować z nich nowe formalne i ikonograficzne
połączenia. Poza technikami komputerowymi stosuje środki plastycznego
wyrazu właściwe dla rysunku, malarstwa i grafiki. Charakterystyczny koloryt,
z dominującymi spłowiałymi, stalowosrebrzystymi lub sepiowymi tonacjami,
przywołuje nastrój minionych podkolorowanych starych fotografii i pocztówek.
Dla Bartosza Kosowskiego medium artystycznego stylu jest delikatna linia
o spokojnym, pięknym wręcz dukcie, czasami subtelnie się wijąca, innym znowu
razem w sposób najprostszy wydobywająca z przedstawianego elementu to,
co w nim w sensie plastycznym najistotniejsze. Dekoracyjno-liryczny nastrój
jego plakatów wzmaga subtelnie lawowany laserunkowy kolor, delikatnie
wibrujący, o spokojnych zgraniach wypłowiałych barw.

Wśród najmłodszych polskich plakacistów, którzy rozpoczęli życie zawodowe
w obecnej dekadzie, wymienić należy dla przykładu: Wojciecha Domagalskiego,
Jana Bajtlika i Łukasza Kowalskiego z pracowni Lecha Majewskiego w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, Olę Niepsuj z pracowni Sławomira Kosmynki
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a także Piotra Deptę-Kleśtę z pracowni
Leszka Żebrowskiego w Akademii Sztuki w Szczecinie.
Skłonność do operowania prostymi, minimalistycznymi formami przy użyciu
mocnych, syntetycznych znaków reprezentują: Małgorzata Gurowska, Łukasz
Kliś, Stefan Lechwar i Monika Starowicz. Wypływający z tradycji awangardy
konstruktywistycznej okresu międzywojnia sposób podejścia do syntezy
formy wizualnej, polegający na unikaniu manualnych środków wyrazu, a także
na zastosowaniu rygoru kompozycyjnego, który powoduje, że kompozycja jest
właściwie „konstruowana”, znamionuje realizacje Edgara Bąka. Z kolei Krzysztof
Iwański, sięgając do tradycji Bauhausu, konstruktywizmu i neoplastycyzmu,
próbuje twórczo połączyć rygor konstrukcyjny z walorem ekspresyjnym formy,
stąd też współegzystują u niego dynamizm oraz dążenie do opanowania go
poprzez kompozycyjne zrównoważenie. Właściwy mu system obrazowania
oparty jest na złożonej relacji plastycznej rozpiętej wokół takich opozycyjnych
jakości jak organiczność i geometryczność, pojedynczość i mnogość, napięcie
i wyciszenie, rozpraszanie i dążenie do przywrócenia równowagi.

Z najmłodszych plakacistów silnie zsyntetyzowaną formę wizualną wykorzystującą rysunek, często sprymitywizowany, bliski dziecięcej ekspresji,
stosuje Jan Bajtlik. Do oczyszczenia przekazu plastycznego z wszelkich
zbędnych ozdobników oraz do wyeliminowania nadmiaru warstwy treściowej,
przy wykorzystaniu tradycyjnych technik manualnych i technik graficznych,
dąży Piotr Depta-Kleśta. Poszukuje on prymarnych znaków plastycznych,
sięgających do rudymentów języka sztuki – abstrakcyjnych lub nieomal
abstrakcyjnych form geometrycznych, prezentujących w sposób prosty,
a jednocześnie sugestywny, artystyczny przekaz. Wiele z realizacji Piotra
Depty-Kleśty odwołuje się także do sposobów obrazowania wypracowanych
w obszarze systemów identyfikacji wizualnej. Przy użyciu najprostszych
elementów plastycznych – linii lub przypominających rastry punktów – płaskie,
dekoracyjne, jednotonalne struktury tworzy Łukasz Kowalski. Ścisłe związanie
formy z płaszczyzną, rezygnacja z przestrzennej iluzji, oczyszczenie motywu
przedstawieniowego z nachalności treściowej kształtują autonomiczny świat
czystej nieomal dekoracji.

Lekki, szkicowy, noszący cechy odręczności sposób budowania form, sięgnięcie
do systemów plastycznych kubizmu fizycznego, antymimetycznego nurtu
surrealizmu oraz street artu składają się na rozpoznawalny kod artystycznej
wypowiedzi Oli Niepsuj. Plakaty Wojciecha Domagalskiego oscylują pomiędzy
ciszą a delikatnym wzruszeniem materii. Wiele z jego prac to „czyste” nieomal
tła egzystujące subtelnym pulsowaniem. Na ich powierzchni ujawniają się jakieś
mikroskopijne ideogramy lub proste formy, kreślone szybkim gestem, stanowiące
wydobywającą się z płaszczyzny emanację kreacji – formalnej i ikonicznej.
Artysta realizuje także prace wykorzystujące proste znaki budowane przy
zastosowaniu środków typowo malarskich lub rysunkowych. Tym, co kształtuje
ich specyfikę, jest powstawanie pewnego napięcia opartego na zagęszczaniu
i rozrzedzaniu materii, współwystępowaniu obok siebie elementów niezorganizowanych z elementami ujętymi w rytmy, kontrastowaniu elementów
organicznych, o walorach „optycznych”, z elementami o walorach haptycznych,
dookreślonych „ostrym” konturem.
Podejmowane przez młodszych i najmłodszych polskich artystów rozstrzygnięcia
twórcze odnoszą się nie tylko do wyboru nowych kodów plastycznych i tematów,
ale również związane są ze sprawami bardziej zasadniczymi, dotyczącymi prób
nowego zdefiniowania plakatu między innymi poprzez analizę „środowisk”,
w jakich on funkcjonuje lub może funkcjonować, a także analizę mechanizmów
stanowiących lub mogących stanowić czynniki sprawcze podejmowania
czynności kreacyjnych skutkujących powstaniem plakatu. Mamy obecnie
do czynienia ze swoistym fermentem, stanowiącym efekt uformowania się
nowych politycznych, gospodarczych, społecznych i cywilizacyjnych czynników,
istotnie odmiennych od tych, które kształtowały polską szkołę plakatu. Sytuacja
ta wymaga zmian paradygmatów i nie jest ona charakterystyczna wyłącznie
dla plakatu, czy szerzej: dla projektowania graficznego.
Na gruncie twórczości plakatowej ważkie wydają się być pytania dotyczące
tego, jakie są granice gatunkowe plakatu. Czy jest nim wyłącznie wykonany
w technice litograficznej lub offsetowej nośnik w klasycznym formacie B1,
czy też plakat może być realizowany przy wykorzystaniu medium cyfrowego?
W jakim środowisku plakat funkcjonuje: czy jest to wyłącznie realna, „fizyczna”
przestrzeń publiczna, czy też w sytuacji dzisiejszej zmiany systemów społecznej
komunikacji i swoistego niedoboru publicznej przestrzeni urbanistycznej
plakat może funkcjonować równie dobrze w wirtualnej rzeczywistości internetowej? Czy plakat jest formą zaprojektowanego graficznie publicznego
komunikatu wizualnego, poświęconego jakiemuś wydarzeniu lub idei, którego
zaistnienie wynika z jakiegoś konkretnego zlecenia, czy też może istnieć
w oderwaniu od klasycznych relacji zachodzących pomiędzy zleceniodawcą
a twórcą, na przykład w ramach self edition? Czy plakat jest skodyfikowaną
kompozycyjnie wizualno-typograficzną formą, czy też może być rysunkiem lub
grafiką rozwiązaną według zasad myślenia plakatowego, ale niespełniającą
wszystkich skodyfikowanych, utrwalonych tradycją cech kompozycyjnych
plakatu? A wreszcie, czy plakat jest tym, co przynależy do sztuki użytkowej,
czy równie dobrze może funkcjonować jako pewien typ sztuki czystej, charakteryzującej się tym, że wypowiada się ona poprzez system obrazowania
właściwy dla myślenia plakatowego, ale nie musi być powiązana z tradycyjnie

przypisywanymi plakatowi funkcjami, to jest z tym, że jest to publiczny wizualny
komunikat, mający za temat prezentację jakiegoś wydarzenia lub idei, zlecony
do wykonania twórcy przez zleceniodawcę?
Warte podkreślenia jest rosnące zainteresowanie plakatem jako nośnikiem
wartości czysto estetycznych, a nie funkcjonalno-komunikacyjnych, traktowanie
go jako jednego z typów artystycznej wypowiedzi, w analogii do innych
nieużytkowych gatunków plastycznych, jako podmiotu percepcji i doznań
estetycznych mogących zachodzić w przestrzeni galerii, muzeum, we wnętrzu
prywatnym, publicznym lub firmowym.
Podobne przewartościowania miały miejsce w dwudziestowiecznej historii
malarstwa i rzeźby. Nie można się więc dziwić, że obecnie dotykają one plakatu.
To swoiste poszukiwanie nowych dróg dla tego typu plastycznej wypowiedzi,
eksperymentowanie w obszarze definiowania jej granic, materialnych form
istnienia, środowiska funkcjonowania, a także jej roli artystycznej i pozaartystycznej pokazuje nam, że znajdujemy się w nader interesującym okresie.
Zachowując spokój, dowiemy się bez wątpienia, w jakim kierunku plakat
podąży. Ale na to potrzeba nieco czasu.
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– urodzony w Sopocie
– mieszka i tworzy w Warszawie
– zajmuje się plakatem, malarstwem, rysunkiem, ilustracją prasową i książkową, fotografią oraz reżyserią filmową
„Przeciwstawianie geometrii chaosowi nie jest jedynym celem moich artystycznych dociekań
– wolę obserwować, jak chaos geometryczne systemy sobie podporządkowuje. Najbardziej
fascynuje mnie emancypacja kreski, uwalnianie jej od wszelkiej sztywności euklidesowego
świata. Wyzwalanie kreski przez działania spontaniczne jest dla mnie celem samym w sobie, szansą
na przyłapanie ulotności, rejestracją ułamka czasu, próbą opisu zachowań chaotycznych”.
W latach 1966–1968 studiował architekturę na Politechnice Gdańskiej, po czym architekturę wnętrz i grafikę w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1972 roku
zakończył studia na Wydziale Grafiki w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Przez około trzy lata (1970-1972)
mieszkał w Londynie, współpracując z pismami undergroundu: „OZ”, „Ink”, „Frendz” i „Time Out”. Po powrocie do Polski,
w nieco odmienionym klimacie, szybko ugruntował swoją pozycję jako artysta m.in. dzięki Dudiemu − rozczochranemu
ptakowi, kontestującemu co tydzień w „Szpilkach”. Jego prace publikowały czołowe czasopisma polskie. Stale współpracował
z „Literaturą”, „Kulisami” i „Polityką”. Ponadto Dudziński projektował plakaty teatralne i filmowe, pisał (wspólnie z żoną
Magdą) i ilustrował książki dla dzieci, projektował scenografie teatralne i czołówki filmowe, współpracował z radiem
i telewizją oraz wystawiał swoje prace w czołowych galeriach. Od 1977 do 2015 roku mieszkał w Nowym Jorku, współpracując
z wiodącymi periodykami amerykańskimi, w tym: „The Atlantic Monthly”, „The Boston Globe”, „Newsweek”, „The New York
Times”, „Playboy”, „Rolling Stone”, „Vanity Fair”, „The Washington Post” i „Time”, a także z wieloma czasopismami europejskimi.
Ponadto współpracował z takimi podmiotami jak: AT&T, Condé Nast, IBM, Deutsche Telekom i Royal Bank of Scotland. W latach
1982–1990 wykładał w nowojorskim Parsons School of Design. Prowadził również działalność dydaktyczną w Wyższej
Szkole Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie (2002-2006), a w latach 2014–2016 na Wydziale Sztuki Mediów
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Miał wiele wystaw indywidualnych w Polsce (Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Tarnów,
Warszawa i Wrocław) oraz poza jej granicami (Berlin, Bratysława, Düsseldorf, Genewa, Lipsk, Londyn, Nowy Jork, Paryż,
Praga, Tokio i Waszyngton). W 2015 roku, dla upamiętnienia 100-lecia urodzin Stanisława Dygata, na zamówienie TVP 2,
reżyserował film dokumentalny „Mój ojciec Staś” według scenariusza Magdy Dygat.
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: Honorowy Obywatel Sopotu, 2001; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
2012; Neptun – nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, 2013; Nagroda ZAiKSU-u, 2014.
Sposób obrazowania rzeczywistości przedstawionej w plakatach Andrzeja Dudzińskiego oparty jest zazwyczaj na konwencji
narracyjnej nasyconej dużym ładunkiem humoru. Artysta buduje swój świat za pośrednictwem technik rysunkowych.
Swobodnie kreślone elementy, z użyciem precyzyjnej kreski, ale często również posiadające walory stricte malarskie,
jak też rozbudowana struktura kolorystyczna, często celowo dysonansowa, kształtują formy dowcipne, odwołujące się
do świata wyobraźni dziecięcej lub do konwencji wyobrażeń, które osadzić należy w polskim ekspresjonizmie (Witold
Wojtkiewicz), w malarstwie metafizycznym oraz w surrealizmie. Andrzej Dudziński przywołuje z tradycji malarskiej
wizualne cytaty, nadaje im nową nośność semantyczną, dokonuje również przeskalowywania kształtów, a także miesza
ze sobą porządki rzeczywistości ludzkiej, zwierzęcej i świata przedmiotów. To wszystko składa się na sugestywny,
rozpoznawalny styl artysty.
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Poskromienie złośnicy

Teatr Rozmaitości w Warszawie
1976 rok
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AWA

AXA↑

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
1996 rok

Caran d'Ache w Szwajcarii
1996 rok

XXI Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
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20 Ans avec Caran d'Ache

↓

AXB

SATYRYKON 2008

Legnickie Centrum Kultury
2008 rok

AXC↑

Antygona w Nowym Jorku

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
1994 rok

↓

AXD

Dudi – komedia ludzka

Galeria Miejska w Tarnowie
1999 rok
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WIRTUALNA GALERIA NAJLEPSZYCH POLSKICH ILUSTRATORÓW

THE BEST POLISH ILLUSTRATORS
Seria THE BEST POLISH ILLUSTRATORS została zaprojektowana i wykonana przez zespół Fundacji SLOW.
Dziękujemy wszystkim, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Redaktor wydania: Bartosz Klonowski
Dyrektor artystyczna: Anna Jasińska
Tekst „Drogi i rozdroża polskiego plakatu” i biogramy: Grzegorz J. Budnik
Redakcja wersji polskojęzycznej: Natalia Dąbrowska
Korekta wersji polskojęzycznej: Ewa Szostakowa
Tłumaczenie na język angielski: Agnieszka Nowosad, Sylwia Sierszeń, Dorota Winter, Krystyna Jasińska, Bartosz Jatczak
Redakcja wersji anglojęzycznej: Agnieszka Nowosad
Korekta wersji anglojęzycznej: Agnieszka Nowosad, Jarosław Rybski
Koordynacja projektu: Łukasz Klonowski

https://gallery.beslow.pl

Wydawnictwo:

Fundacja SLOW

ul. Domaniewska 17/19/133
02-663 Warszawa, Polska
48 22 487 51 81, 48 606 850 966
redakcja@beslow.pl

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
www.tbpi.pl

W galerii znajduje się ponad 1000 prac 161 polskich ilustratorów.
Docelowo galeria obejmie blisko 5000 prac i prezentować będzie twórczość ponad 500 polskich artystów.

Wspieraj artystów. Przestrzegaj praw autorskich!
Wszystkie ilustracje opublikowano za zgodą twórców.
Zamieszczone w niniejszym albumie treści chronione są prawami autorskimi.
Kopiowanie i wykorzystywanie zawartych w albumie treści (tekstów, ilustracji, grafik etc.) wymaga pisemnej zgody wydawcy.

