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  Instytucj¹ patronack¹, kontroluj¹c¹ 
plakat kinowy, by³ centralny dystry-
butor filmów Film Polski, z którym 
już w 1947 roku brzemienne w skutki 
umowy zawarli Eryk Lipiński i Hen-
ryk Tomaszewski, inicjuj¹c now¹ erê 
polskiego plakatu kinowego, jedno-
znacznie kojarzon¹ ze zjawiskiem 
Polskiej Szko³y Plakatu. Na pocz¹t-
ku lat piêædziesi¹tych dystrybuowano 
g³ównie filmy radzieckie, chińskie 
oraz - preferowane przez plakacistów 
- sztuki klasyków rosyjskich. Swois-
tym mecenasem, z którego dobro-
dziejstw korzystali m.in. Jan M³odo-
żeniec i Jan Lenica, sta³a siê Centra-
la Wynajmu Filmów. Kolejne wcie-
lenia tej instytucji to Zjednoczenie
Rozpowszechniania Filmów i Polfilm. 
Ocenia siê, że w efekcie w latach sie-
demdziesi¹tych produkcja obejmo-
wa³a 10 000 plakatów rocznie. Nic 
dziwnego, skoro czêsto jedno wyda-
rzenie opatrywano kilkoma projekta-
mi plakatów. Œwiadczy to o funkcjo-
nowaniu plakatu na zasadach autono-
mii medium, a nie jego użytecznoœci. 
Sztuki plastyczne i projektowe objê³o 
swym ideowym patronatem za³ożone 
w 1956 roku branżowe czasopismo 
„Projekt”. Nie do przecenienia by³a 
też rola powsta³ego w 1968 oddzia³u 
warszawskiego Muzeum Narodowe-
go - Muzeum Plakatu w Wilanowie. 
By³o to pierwsze, a w opinii wielu 
zagranicznych wspó³pracowników, 
najważniejsze na œwiecie muzeum 
zajmuj¹ce siê wy³¹cznie plakatem. 
Od 1994 roku w muzeum odbywa siê 
Miêdzynarodowe Biennale Plakatu.
  Miêdzynarodowe Biennale Plakatu 
powsta³o w roku 1966, szybko zdo-
by³o uznanie w œrodowisku grafików 
oraz krytyków, staj¹c siê ważnym 
wydarzeniem artystycznym o zasiêgu 
miêdzynarodowym. W konkursie 
organizowanym przy kolejnych edy-
cjach biennale uczestniczyli m.in. 
Marc Chagall, Alberto Giacometti, 
Alexander Calder, Max Bill; także
s³ynni przedstawiciele amerykańskie-
go pop-artu - Andy Warhol i Roy
Lichtenstein. Wœród laureatów zna-
leŸli siê m.in. Henryk Tomaszewski, 
Jan Lenica, Roman Cieœlewicz. Idea 
powo³ania miêdzynarodowego 
cyklicznego konkursu zrodzi³a siê 
w œrodowisku polskich grafików 
jeszcze w pocz¹tkach lat 60. Inspi-
ratorem i wieloletnim organizatorem 
tego przedsiêwziêcia by³ profesor 
Józef Mroszczak. Dziêki jego oso-
bistym znajomoœciom i determinacji 
czterdzieœci lat temu do Warszawy 
przyjechali miêdzynarodowi jurorzy, 
a w konkursie obecni byli najważniej-
si twórcy plakatu. Od pierwszej edycji 
w 1966 roku jest imprez¹ oceniaj¹c¹ i 
nagradzaj¹c¹ najlepszych, goszcz¹c¹ 
ca³¹ plejadê gwiazd polskich i za-
granicznych takich jak Andy Warhol, 
Alberto Giacometti, Roy Lichtenstein 
czy Marc Chagall, ale też promuj¹c¹ 
obiecuj¹cych debiutantów.
 W czasach PRL-u Biennale spra-
wia³o, że co dwa lata żelazna kurty-
na na moment podnosi³a siê. Dziœ 
nadal jest to ważne wydarzenie - 
stanowi okazjê do cyklicznego wzna-
wiania dyskusji na temat stanu pla-
katu polskiego, œwiatowego, ich kon-
dycji i perspektyw. Jan Lenica, jeden 
z g³ównych grafików kojarzonych ze 
zjawiskiem Polskiej Szko³y Plakatu, 
stwierdzi³ że plakat jest „dzieckiem 
kapitalizmu”. Rzeczywiœcie, plakat 
polski wyzwoli³ siê od surowych 
praw reklamy i konkurencji, graficy 
nie byli już tylko rzemieœlnikami na 

us³ugach firm. Sprawi³o to, że kon-
trowersyjna pozycja plakatu zawie-
szonego pomiêdzy sztuk¹ a użytko-
woœci¹, przesunê³a siê zdecydowanie 
w stronê sztuki, a twórcy mogli sku-
piæ siê wy³¹cznie na formie i to w do-
datku takiej, jak¹ dyktowa³ im w³as-
ny gust i dojrza³oœæ plastyczna. Po-
ziom skutecznoœci plakatu nie wp³y-
wa³ na treœæ i wielkoœæ produkcji. 
Plakat handlowy w³aœciwie znikn¹³ 
z polskich ulic. Wyj¹tkiem by³y druki 
dla Polskich Linii Lotniczych autor-
stwa m. in. Tadeusza Trepkowskiego, 
Romana Cieœlewicza, Wiktora Górki, 
Orbisu autorstwa takich twórców jak 
Witold Janowski czy Maciej Urbaniec, 
Mody Polskiej - Roman Cieœlewicz, 
lub Polskiego Lnu - W³odzimierz 
Terechowicz. Choæ celem nie mia³ 
byæ wzrost obrotów przedsiêbiorstw, 
a raczej stworzenie spo³ecznej u³udy, 
że w Polsce istnieje normalny obrót 
towarem i us³ugami wysokiej jakoœ-
ci. Plakat skrajnie siê zhumanizowa³, 
zorientowa³ na widza. Produkt - jeœli
nazwiemy produktem film, czy spek-
takl - zszed³ na plan dalszy, sta³ siê 
jedynie pretekstem do kreacji i dia-
logu autora z widzem. Na swój spo-
sób czerpano z doskonale rozwiniê-
tej przed wojn¹ sztuki reklamy - sto-
sowano intryguj¹ce chwyty intelektu-
alne, obietnice, potrafiono rozbudziæ 
ciekawoœæ widza.  
  Druga po³owa lat piêædziesi¹tych 
to okres, w którym plakaciœci uwol-
nili siê również od socrealizmu, czy - 
szerzej mówi¹c - od kontroli w³adz. 
Cenzura istnia³a, ale nie dotyczy³a 
formy. Dodatkowo, twórcy zyskali 
oparcie w patronatach licznych insty-
tucji. Wyzwolenie siê od zasad rekla-
my oraz sztywnych wymogów for-
malnych przyczyni³o siê do niespo-
tykanego w plakacie miêdzywojen-
nym ujawnieniu osobowoœci i myœli 
autora. Możliwoœæ demonstrowania 
w³asnego odczuwania i intelektu sta³a 
siê zasad¹ i w³aœciwie pozosta³a cech¹
rozpoznawcz¹ polskiej szko³y, a rów-
noczeœnie - jednym z nielicznych 
punktów wspólnych ³¹cz¹cych plaka-
ty wykonane w rozmaitych stylach 
i technikach. Wyznacznikiem numer 
jeden dobrego plakatu sta³o siê stwier-
dzenie Jana Lenicy: „Wszystko pole-
ga na umiejêtnoœci zagrania cudzego 
tematu po swojemu”. Dla zagranicz-
nych obserwatorów ta eksplozja oso-
bowoœci stanowi³a swoist¹ egzotykê. 
Amerykański krytyk i wielbiciel pol-
skiej szko³y Frank Fox pyta³: „Jak tak 
ma³y kraj móg³ wydaæ tak¹ mg³awicê 
artystów plakatu?”.

 Uosobieniem indywidualizmu w pla-
kacie polskim sta³ siê ekscentryczny
Franciszek Starowieyski. To on defi-
niowa³ ow¹ polsk¹ energiê za po-
moc¹ graficznej sentencji. Zwi¹zany 
z kultur¹ polskiego dworu, jej misty-
cyzmem, czerpi¹cy z jej lêków i na-
miêtnoœci, Starowieyski ca³kowicie 
odcina³ siê od obcych wp³ywów, 
mód i wspó³czesnoœci. Podobnie dra-
matyzowano zreszt¹ już w plakacie 
m³odopolskim - epatuj¹ce erotyk¹, 
wieloznaczn¹ symbolik¹ sceny ema-
nowa³y swoistym niepokojem, na-
miêtnoœciami, energi¹ i têsknot¹. To 
plastyczne napiêcie stanie siê nieod-
³¹cznym towarzyszem twórców Pol-
skiej Szko³y Plakatu. Wielu twórców 
siêga³o po groteskê, niepokoj¹c widza 
irracjonalnym dowcipem lub surreal-
n¹, fantastyczn¹ wizj¹. Mimo różnych 
ideowych punktów wyjœcia efekt wy-
daje siê podobny - wspó³czesna emo-
cja, dramat dnia dzisiejszego przemy-
cony w historycznym temacie. 
  W latach siedemdziesi¹tych zade-
biutowa³o pokolenie, które wzboga-
ci³o krajowy pejzaż graficzny o prace 
bardziej ilustracyjne, atrakcyjne dla 
oka, zainspirowane zachodni¹ estety-
k¹ kontrkulturow¹, pop-artem. Obraz-
kowy, psychodeliczny styl spotka³ siê 
jednak z krytycznym przyjêciem œro-
dowiska, używano wobec tych twór-
ców pejoratywnie nacechowanego 
okreœlenia „ilustratorzy”. Pokolenie to 
okaza³o siê bardzo aktywne spo³ecz-
nie i politycznie, grupie tej przypisy-
wano wrêcz postawê anarchistycz-
n¹. Plakaty z lat siedemdziesi¹tych 
autorstwa takich twórców, jak Jan 
Sawka, by³y wyrazem chêci integra-
cji z globaln¹ spo³ecznoœci¹ i wspó³-
odczuwania z jej duchem. Prace Jana 
Sawki inspirowane by³y doœwiadcze-
niami pop-artu, estetyk¹ subkultur, 
psychodeliczn¹ mod¹ dzieci-kwiatów, 

czy konkretnymi obrazami, takimi 
jak animowany, kultowy dla pokole-
nia film brytyjski Yellow Submarine. 
Pokolenie to nie rezygnowa³o jednak 
z komentarza do realiów polskich. 
Funkcj¹ osobistego angażowania siê 
twórców by³ niepowtarzalny, charak-
terystyczny dla polskiej szko³y prze-
kaz intelektualny, bêd¹cy swoistym 
popisem możliwoœci twórcy. Inteli-
gentn¹ zagadk¹-rebusem propono-
wan¹ odbiorcy. Pos³uguj¹c siê tema-
tem pozornie niewinnym - na przyk-
³ad cyrkiem - ilustrowano sytuacjê na-
rodu, stosunki spo³eczne i zależnoœci 
na szczeblach w³adzy.
  Typowe dla polskiej szko³y plakatu 
wyrafinowane zabiegi, to sugestia, 
skróty pojêciowe, skojarzenia i meta-
foryka, aluzje i podteksty. Czêstym 
elementem by³y też odwo³ania do 
pierwotnych instynktów - erotyki, 
strachu, macierzyństwa. Jêzyk ten 
sprawia³, że plakat polski by³ nies³y-
chanie intryguj¹cy, a jednoczeœnie 
nie do końca zrozumia³y bez odpo-
wiedniej wiedzy o ówczesnych rea-
liach i historycznych analogiach. Mo-
bilizowa³ odbiorcê, podwyższa³ mu 
nieustannie poprzeczkê intelektualn¹. 
G³êboka indywidualizacja, demons-
tracja osobowoœci autora, oraz specy-
ficzny przekaz intelektualny wynikaj¹ 
ze œwiadomie podjêtego przez pol-
skich twórców, celu. Na dalszy plan 
zepchnêli oni informacyjn¹ funkcjê 
plakatu, przywi¹zuj¹c wielk¹ wagê 
do pobudzania aktywnoœci intelektu-
alnej w odróżnieniu do propagandy 
państwowej, nawo³uj¹cej raczej do 
fizycznych czynów. 
  Wielka różnorodnoœæ stylistyczna 
polskiego plakatu sprawia, że wpro-
wadzenie klasyfikacji maj¹cej za 
przedmiot warsztat plastyczny jest 
bardzo trudne. Można jednak wy-
różniæ pewne tendencje, podobień-
stwa, typowe w¹tki. Zwraca uwagê 
liczna grupa plakatów wyróżniaj¹-
cych siê lapidarnym znakiem, p³ask¹ 
plam¹ koloru. Do tej kategorii zali-
czaj¹ siê prace W³adys³awa Pluty, 
Lexa Drewińskiego, lub Witolda 
Janowskiego. Drugi zbiór, to plakaty 
powsta³e przez zastosowanie warsz-
tatowych metod graficznych. Trzeci 
- to prace „sztalugowe”, wykonane 
w technikach malarskich b¹dŸ rysun-
kowych, o swobodnym, nonszalan-
ckim, niemal abstrakcyjnym geœcie; 
lub przedstawienia realistyczne, wy-
konane z akademickim skupieniem 
i dba³oœci¹ o szczegó³. Plakat polski 
jest oszczêdny, ekonomiczny. Doty-
czy to wszystkich trzech wyżej za-
proponowanych kategorii. Czêsto 
jest to „ma³omównoœæ” wrêcz postu-
lowana, obowi¹zkowa, odziedziczona 
jeszcze po Gronowskim czy Fryczu. 
  Czêsto mówi siê, że cechy malar-
skie by³y znakiem rozpoznawczym 

plakatu polskiego. Stwierdzenie to 
nie jest ca³kowicie œcis³e, choæ - rze-
czywiœcie - ogromna czêœæ polskich 
plakatów nosi na sobie œlady pêdzla 
czy narzêdzia rysunkowego. W po-
równaniu z powœci¹gliwym plaka-
tem japońskim b¹dŸ szwajcarskim, 
polski plakat wykazuje siê wiêksz¹ 
artystyczn¹ swobod¹ w operowaniu 
warsztatem sztalugowym. Wielu na-
szych plakacistów posiada³o malar-
skie wykszta³cenie; Tomaszewskiego 
nazywano wrêcz malarzem plakatu. 
Mimo oszczêdnoœci i czêsto wrêcz 
wycinankowego upraszczania form, 
wykazuje on duż¹ œwiadomoœæ kolo-
ru, znajomoœæ jego w³aœciwoœci i zna-
czeń. Tomaszewski twórczo wyko-
rzystuje biel, buduje ni¹ znaki i trzeci 
wymiar. Podobnie „malarski” styl up-
rawiali Jan M³odożeniec, Jan Lenica, 
Waldemar Œwierzy. Niektórzy uży-
wali œrodków malarskich w sposób 
niezwykle precyzyjny, co czêsto wy-
nika³o z powodów bardzo prozaicz-
nych. W latach piêædziesi¹tych foto-
grafia by³a w Polsce w³aœciwie nie-
dostêpna lub zbyt droga, aby byæ po-
wszechnie używan¹. Tacy mistrzo-
wie, jak Trepkowski, czy Urbaniec 
doskonale radzili sobie dziêki perfek-
cyjnemu, realistycznemu warsztato-
wi malarskiemu, tworz¹c przy okazji 
szczególnie nastrojowy, poetycki styl. 
Mimo trudnoœci, fotografia pojawia-
³a siê na polskich plakatach, czêsto 
w formie fotomontażu, eksperymen-
tu. Medium tego używali m. in. Jan 
Lenica czy Roman Cieœlewicz.
  Zwi¹zki polskich artystów z trady-
cj¹ by³y zawsze silne i nawet najbar-
dziej radykalne nurty bywa³y ³ago-
dzone przez uszanowanie rodzimego 
i europejskiego kanonu. Polski plakat 
chêtnie pos³ugiwa³ siê cytatem, czy 
to dos³ownie, umieszczaj¹c fragment 
znanego wyobrażenia w nowym kon-
tekœcie (Maciej Urbaniec, Cyrk, 1971), 
czy bardziej subtelnie, korzystaj¹c z ty-
powego dla dawnego stylu warsztatu, 
stylizowanej typografii, kompozycji 
(Maciej Urbaniec, Wieczór Trzech 
Króli, 1971) i w ten sposób buduj¹c 
aluzjê. U Urbańca widoczne s¹ echa 
sztuki flamandzkiej, w³oskiego rene-
sansu, dadaizmu, neoplastycyzmu. 
Mistrzem historycznego cytatu plas-
tycznego by³ Jan Lenica. Na jego pra-
cach pojawiaj¹ siê dawne ornamenty, 
faktury, œlady archaicznych technik. 
Reklamowe plakaty Lenicy dla LOT-u 
oparte s¹ na motywach zaczerpniêtych 
z polskiej ludowoœci, legend i bajek.
  Plakat polski nie mia³ pretensji, 
by byæ „³adnym”. Najlepszym tego 
przyk³adem by³a twórczoœæ Jana 
Lenicy. Wszelkie zdobnictwo, orna-
ment, faktura pojawia³y siê tylko w 
kontekœcie aluzji spo³ecznej czy histo-
rycznej (Wizyta starszej pani, 1958).


