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Przejawem plastycznej elegancji i 
kunsztu by³y szczeroœæ materia³u, 
różnorodnoœæ, celowe wprowadzanie 
plastycznych w¹tków, kontrasty faktur 
i narzêdzi. Z zamierzon¹ nonszalan-
cj¹ podchodzi³ do kwestii perspek-
tywy. Efektem jest bezlitosna grotes-
ka, poetycki smutek, wymowna nie-
zdarnoœæ postaci. Œwiadomie igra³ ze 
statusem dzie³a sztuki. Podobna este-
tyczna brutalnoœæ, zamierzona naiw-
noœæ formy, instynktowna nonszalan-
cja charakteryzuje plakaty Jana M³o-
dożeńca, Henryka Tomaszewskiego
lub Eryka Lipińskiego. Makabr¹ i 
brzydot¹ pos³ugiwali siê przedstawi-
ciele surrealistycznego nurtu teratolo-
gicznego, np. Franciszek Starowieyski. 
Teratologia polega³a na tworzeniu 
zmyœlonych, makabrycznych istot 
poprzez ³¹czenie ludzkiego cia³a ze
zwierzêcym lub z martwymi przed-
miotami. Zdeformowane, makabrycz-
ne potwory rysowane by³y z akade-
mick¹ precyzj¹, modelowane klasycz-
nym œwiat³ocieniem, z zachowaniem 
wra¿enia realizmu. Dramatycznego 
wyrazu potwornym scenom dodaj¹ 
wszechobecne u Starowieyskiego 
kontrasty materii - miêkkie cia³o prze-
bite ostrym kolcem, szklista ga³ka 
oczna osadzona na twardej czaszce 
itd. Wychowany w atmosferze pol-
skiego dworu Starowieyski czerpa³ 
z dawnej, mrocznej mistyki, z plebej-
sk¹ bezceremonialnoœci¹ traktowa³ 
sprawy fizycznoœci i popêdów, œmieræ 
i rozk³ad cia³a.
  Wybory w 1989, oraz napiêcie spo-
³eczne towarzysz¹ce temu wydarze-
niu, doprowadzi³y do powstania waż-
nych plakatów-symboli. Plakat Toma-
sza Sarneckiego W samo po³udnie
nie tylko wykorzystuje emanuj¹cy 
napiêciem motyw czasu, niepowta-
rzalnej dla narodu chwili, ale również 
eksploatuje szereg skojarzeń i nadziei, 
jakie w polskiej œwiadomoœci wywo-
³ywa³ obraz szeryfa - idealistycznego 
stróża sprawiedliwoœci, wolnoœci, de-
mokracji; wszystkiego, co wówczas 
kojarzy³o siê z wyœnion¹, woln¹ 

Ameryk¹. Do potocznego jêzyka Po-
laków wesz³o has³o z innego plaka-
tu, również bazuj¹cego na motywie 
czasu, Nie œpij, bo ciê przeg³osuj¹. 
Jak widaæ, spontaniczna, rola plaka-
tu realizowa³a siê nie tylko w sferze 
wizualnej, ale i werbalnej. Bywa³o że 
plakat nabiera³ rangi symbolu w spo-
sób w³aœciwie przypadkowy. Tak by-
³o z operetkowym plakatem Lenicy
Wozzeck z 1964 roku, który pojawi³ 
siê na ulicach na pocz¹tku stanu wo-
jennego. Krzycz¹ce usta nabra³y no-
wego, politycznego sensu. W³aœci-
woœci¹ tego wyj¹tkowego medium 
by³ nieustanny dialog twórców, zapo-
życzanie motywów i symboli obra-
zuj¹cych pojêcia oraz wartoœci ab-
strakcyjne, kontynuowanie w¹tków 
poruszonych przez innych, dialog 
autorów ze spo³eczeństwem, które 
chêtnie przyswaja³o proponowane 
has³a i wyobrażenia, w krótkim czasie 
akceptuj¹c je jako swoje w³asne. Dziœ 
mamy do czynienia z podobnym zja-
wiskiem w sferze reklamy.
  Wokó³ kwestii plakatu w Polsce na-
ros³o wiele w¹tpliwoœci, nadziei i roz-
czarowań. Poziom rodzimej reklamy 
wizualnej jest katastrofalny, tak jakby 
doœwiadczenia Polskiej Szko³y Plaka-
tu nie przyda³y siê do niczego. Ogólna 
dostêpnoœæ wspó³czesnego warsztatu 
graficznego sprawia, że w zawodzie 
pracuj¹ dyletanci. I wreszcie zasadni-
cze, spêdzaj¹ce wielbicielom plakatu 

sen z oczu, pytanie: czy tradycyjny 
plakat artystyczny jest jeszcze w ogóle 
potrzebny, czy nie wypar³y go nowe 
media, czy robienie plakatu, który ni-
gdy nie zaistnieje na ulicy, a co naj-
wyżej w galerii, ma sens? Wydaje siê, 
że wiele z tych zagadnień i pytań jest 
przejawem lekkiej paniki, niezgody 
na zmieniaj¹cy się świat, patrzenia na
nowe możliwości medialne w katego-
riach zagrożenia, a nie owocnej trans-
formacji. Doœæ powiedzieæ, że podob-
ne g³osy o końcu plakatu, który „z pe-
wnoœci¹ nie wytrzyma natêżenia tem-
pa życia” pojawia³y siê w Polsce już 
w okresie miêdzywojennym. Wów-
czas też narzekano na fatalny poziom
wiêkszoœci realizowanych reklam, co 
mia³o wynikaæ z drapieżnoœci rynku i 
kapitalistycznej komercjalizacji. Mimo 
obaw, okres ten okaza³ siê z³ot¹ er¹ 
reklamy polskiej. W latach pięćdzie-
si¹tych znów martwiono siê o losy 
plakatu - wszak ulica przyspiesza³a na 
skutek upowszechniania siê motoryza-
cji, pojawi³o siê też nowe, telewizyjne 
medium. 
 Histeria wokó³ polskiego plakatu wy-
nika chyba tylko z kulturowego szoku, 
nag³ego utrudnienia warunków, likwi-
dacji opiekuńczych instytucji. Billbo-
ardy tworzone s¹ w b³yskawicznym 
tempie, dos³ownie z dnia na dzień, s¹ 
to obrazy œci¹gniête z telewizji, wygl¹-
daj¹ jak stop klatka. Nie wynika st¹d, 
że poziom plastycznego wykszta³ce-
nia siê obniża, że nie mamy zdolnych 
grafików, wniosek dotyczy raczej ar- 
chaicznej edukacji. Absolwenci pol-
skich uczelni artystycznych nie są przy-
gotowani do pracy w reklamie, która 
jest przecież ch³onnym rynkiem za-
trudnienia. Kult, jakim otoczono plakat 
na polskich uczelniach sprawił, że nie
uwzglêdnia siê w pedagogice bardziej 
wspó³czesnych czy przysz³oœciowych 
form projektowania graficznego. Po-
stawa roszczeniowa, bêd¹ca przypad-
³oœci¹ polskich kandydatów na arty-
stów, to też dziedzictwo minionych
„dobrych” czasów. W rezultacie w Pol-
sce brakuje grafików umiej¹cych ra-
dziæ sobie z drapieżnoœci¹ zach³yœnię-
tego zyskiem, wci¹ż jeszcze niedojrza-
³ego rynku. Brakuje ludzi wykszta³-
conych marketingowo i reklamowo,
maj¹cych odwagê zak³adaæ w³asne, 
profilowane studia.
  Zwiastunem zmian s¹ byæ może 
powstaj¹ce zawodowe szko³y rekla-
my, także zwiêkszaj¹ce swój zasiêg 
miêdzynarodowe wymiany studen-
ckie, czy wreszcie możliwoœci podjê-
cia pracy na Zachodzie, gdzie rynek 
jest dojrzalszy, a poziom reklamy wi-
zualnej czêsto co najmniej zadawala-
j¹cy. Rozdzielanie projektowania re-
klamowego od grafiki artystycznej jest 
naturalnym procesem, nad którym nie 
należy rozpaczaæ. Oba te obszary mo-
g¹ rozwijaæ siê, korzystaj¹c z następu-
j¹cych po sobie okolicznoœci, nowych 
możliwoœci i doœwiadczeń.

  Przypatrzmy siê naszemu zaangażo-
waniu. Czy możemy byæ absolutnie 
pewni, ¿e robimy coœ, by osi¹gn¹æ 
sukces, czy robimy, ¿eby po prostu 
coœ robiæ. Dużo ³atwiej jest realizo-
waæ swoje marzenia, kiedy siê jest 
osob¹ aktywn¹. Kiedy angażujemy 
siê w różne, niekiedy pozornie nic nie 
przynosz¹ce dzia³ania. Kiedy robimy 
wiêcej i w wiêkszym zakresie niż in-
ni. Dodatkowa praca i zaangażowanie 
maj¹ jednak tylko wtedy sens, kiedy 
zbliża nas do wymarzonego celu. Nie 
wtedy, kiedy zbliża nas co najwyżej 
do końca dnia, weekendu czy urlopu. 
Nadaktywnoœæ wielu osób przypomi-
na historiê o niezwykle zaangażowa-
nym i doœæ entuzjastycznie nastawio-
nym do swojej roboty pracowniku bu-
dowlanym, który zapytany dlaczego 
biega po budowie z pust¹ taczk¹, od-
krzykuje w biegu „Tyle roboty, że k… 
aż nie ma czasu za³adowaæ”. 

Zaplanuj sobie działania 

  Czy nasza aktywnoœæ nie przypomi-
na niekiedy bieganiny z pust¹ taczk¹? 
Dorothea Brande w swojej ksi¹żce 
„ObudŸ siê i zacznij żyæ” zwraca uwa-
gê na to, że wielu z nas jest skazanych 
na Wolê Niepowodzenia. Wi¹że siê to 
z form¹ naszego zaangażowania. 
Wykonujemy ciêżk¹ i przez ogó³ po-
wszechnie akceptowan¹ pracê. Anga-
żujemy siê, a nawet poœrednio jesteœ-
my dumni ze swojego dzia³ania i… 
ponosimy porażkê. Dzieje siê tak za-
wsze wtedy, kiedy decydujemy siê ro-
biæ wiêcej tego, co w gruncie rzeczy 
nie prowadzi do zaplanowanego re-
zultatu. 
  Klasycznym przyk³adem jest poszu-
kiwanie danych w Internecie. Mimo, 
że kolejne wersje wyszukiwarek co-
raz bardziej precyzyjnie docieraj¹ do
interesuj¹cych nas informacji, to prze-
cież wci¹ż natrafiamy po drodze na
mnóstwo danych, które „mog¹ siê 
przydaæ”. Kiedyœ modelowym typem
tego rodzaju by³a osoba, która wyci-
na³a i gromadzi³a tysi¹ce wycinków 
prasowych, dziœ to internetowy pasjo-
nat, który zapisuje tysi¹ce linków b¹dŸ 
rozmaitych plików, do których na 
pewno jeszcze zajrzy, a które de facto 
zaœmiecaj¹ mu jedynie komputer, nie 
mówi¹c o nieodwracalnej utracie cza-
su. 
  Inny typ to osoba, która musi poma-
gaæ. Ktoœ, kto wykonuje mnóstwo rze-
czy ponieważ wydaje mu siê, że inni
tego od niego oczekuj¹. Interesuje siê 
tym co robi¹ drudzy, wyjaœnia jak ro-
biæ lepiej a nierzadko sam wykonuje 
za nich ich robotê. Najbardziej cha-
rakterystycznym przyk³adem tego ty-

pu s¹ liczne Matki Polki, które nie po-
trafi¹ zrozumieæ, że ich dzieci niczego 
siê nie naucz¹, jeœli same nie spróbu-
j¹. Najpierw wiêc poprawiaj¹ wszyst-
kie wykonywane przez nich czynnoœ-
ci zwi¹zane z gotowaniem czy sprz¹-
taniem, a z czasem i niekiedy wrêcz 
do końca życia przygotowuj¹ swoim 
coraz starszym dzieciom i ich rodzi-
nom kolejne wigilie, imieniny czy in-
ne przyjêcia – nie mówi¹c o ca³ych 
godzinach spêdzonych przy telefonie 
w celu ustalenia wszystkich życiowych 
szczegó³ów w³asnych oraz dziecka. 
  Kolejny typ to osoba, która zgadza 
siê wykonywaæ pracê, której nie po-
trafi. W ka¿dej organizacji skupiaj¹cej 
kilkoro ludzi, w każdym œrodowisku 
znajduje siê przynajmniej jedna osoba 
której siê po prostu nie chce. Bywa, że 
jest to kierownik, któremu akurat nie 
chce siê zrobiæ czegoœ konkretnego, 
szuka osoby, która zgodzi siê (czy 

przynajmniej nie odmówi) wykona-
nia zadań, które tej osobie z jakiegoœ 
powodu wyraŸnie nie leży (z lenistwa, 
braku kompetencji czy uznania, że 
jest to zadanie za ma³o atrakcyjne). 
Bardzo czêsto wykonania tych zadań 
podejmuj¹ siê osoby, które wcale 
do tego typu zaangażowania nie s¹, 
a niekiedy nigdy nie bêd¹ gotowe. 
Mêcz¹ siê, szukaj¹ jakiœ rozwi¹zań, 
drêcz¹ siê, s³uchaj¹ wymówek. S¹ 
naprawdê bardzo zaangażowane i w 
efekcie… popadaj¹ w kolejn¹ porażkê.
Nawiasem mówi¹c bardzo podobna 
sytuacja przytrafia siê osobom, które 
wykonuj¹ prace angażuj¹ce minimum 
ich możliwoœci.  �le zidentyfikowane, 
b¹dŸ celowo obarczane prac¹ zdecy-
dowanie poniżej ich zasobów intelek-
tualnych czy praktycznych, w gruncie 
rzeczy marnotrawi¹ czas na realizacjê 
zadań, które inni zrobiliby o wiele 
szybciej. 
  Pewne cechy poprzednich dwóch 
grup kumuluj¹ w sobie osoby, które 
musz¹ wzbudzaæ zazdroœæ i uznanie 
innych. To ludzie, którzy niezwykle 
dbaj¹ o swój wizerunek. Godzinami za-
stanawiaj¹ siê nad tym, jak siê ubraæ, 
jak siê zachowaæ i co powiedzieæ tym, 
z którymi siê spotykaj¹, co takiego 
zrobiæ, by otrzymaæ kolejny komuni-
kat na temat swojej szczególnej war-
toœci. Osoby takie nagminnie spotyka-
my w rozmaitych organizacjach spo-
³ecznych, partiach, stowarzyszeniach. 
Stoj¹ zawsze w okolicy prezesa. Zabie-
gaj¹ zawsze o wykonanie najbardziej 
prestiżowych zadań. Robi¹ wszystko 
by reprezentowaæ i œwiadczyæ… co-
kolwiek by to mia³o znaczyæ. Dziêki 
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