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2.3. Plakat typograficzny  

 

Zainicjowane przez twórców dadaistycznych eksperymenty w różnych dziedzinach 

sztuk owocowały także w późniejszych dziełach artystów na całym świecie. Napis stał się 

nieodłącznym elementem przede wszystkim plakatu. 

Plakaty tworzyli artyści, którzy zajmowali się całokształtem prac z nim związanym, a 

więc nie tylko obrazem, grafiką, kolorami, ale też typografią. Obraz i słowo musiały się 

uzupełniać i dopełniać, współgrać ze sobą i prowadzić do określonego celu. Zatem nie tylko 

strona wizualna stała się przedmiotem dzieła, ale też jej przekaz słowny, tym samym słowa i 

litery mogły być także nośnikami plastycznego zamysłu. Wszystko to co znajdzie się na 

plakacie musi być zgodne, musi tworzyć całość. Litery to środki informacyjne, ale też 

obrazowe, które współgrają i tworzą dzieło wraz z liniami i plamami, kolorami i kształtami.  

Za rok powstania polskiego plakatu artystycznego uznaje się 1899. Pierwszym plakatem 

był plakat informacyjny, wykonany przez Stanisława Wyspiańskiego, zatytułowany 

„Wnętrze”. Informował o przedstawieniu sztuki M. Maeterlincka i odczycie S. 

Przybyszewskiego1.  

Z czasem plakat stał się medium ulicznym, społecznym, poruszającym ważne tematy i 

wydarzenia. W czasach zaborów pełnił wiele ważnych funkcji, wykorzystywał różne środki 

wyrazu, by przekazać czasem zaszyfrowane treści, sięgał do aluzji i groteski, agitował i był 

odbiciem zmian i nastrojów panujących w społeczeństwie. Nawiązywał do polskiej tradycji 

wprowadzając motywy ludowe lub regionalne.  

Działalność w Krakowie, w czasach zaborów, Jana Wdowiszewskiego, pokazała 

potrzebę demokratyzacji sztuk pięknych. W latach 20 – tych powstawały nowe pracownie 

grafiki użytkowej. Kładziono w nich nacisk na kształcenie umiejętności rysowania, 

kompozycji, ale też typografii.  

W latach 50 – tych i przez kolejne 20 lat, w polskim środowisku twórców widoczne są 

zmiany i zainteresowanie plakatem filmowym. Zjawiska te określa się jako Polska Szkoła 

Plakatu, która związana była z Polską Szkołą Filmową. Ludzi skupionych wokół tych zjawisk 

łączy aluzyjność i miłość ojczyzny. Na plakatach z tego okresu każdy temat jest okazją do 

pokazania Polski i Polaków. Twórcy są indywidualistami, uczestnikami zjawisk wówczas 

                                                 
1 S. Giżka, Polska Szkoła Plakatu,źródło: http://culture.pl/pl/artykul/polska-szkola-plakatu#przypisy32 (stan 

na: 30.05.2015). 

http://culture.pl/pl/artykul/polska-szkola-plakatu#przypisy32
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zachodzących. Do twórców związanych z Polską Szkołą Plakatu należeli m. in. Eryk Lipiński, 

Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, Władysław Pluta, Jan Sawka, 

Rafał Olbiński2.  

W czasie wojny zostało zniszczone zaplecze poligraficzne. Po wojnie ukształtowały się 

ośrodki w Łodzi i Warszawie. W czasach PRL – u polski plakat stał się ważnym elementem 

propagandy, zwłaszcza w zakresie BHP. Plakaty BHP tworzyli najlepsi graficy tamtych 

czasów: Tadeusz Trepkowski, Waldemar Świerzy, Zbigniew Hołdanowicz, Jan Sawka, Maciej 

Urbaniec. Od 1945 roku działała w Warszawie Agencja Propagandy Artystycznej (APA). 

Wydawnictwa były cenzurowane. Plakat filmowy nadzorował dystrybutor filmów, Film Polski. 

Umowę z nim mieli Eryk Lipiński i Henryk Tomaszewski, którzy zapoczątkowali nową erę 

plakatu filmowego3. Podobno wpływ plakatu na wybór filmu miał niewielkie znaczenie w 

latach 50 – tych4. 

Szkoła Polskiego Plakatu zyskała sławę międzynarodową. W latach 60 – tych pojawiło 

się duże zapotrzebowanie na plakaty teatralne. Bywało i tak, że jedno przedstawienie było 

reklamowane kilkoma różnymi plakatami5.  

Zleceń na plakaty dostarczały także: Polski Związek Wędkarski, Polski Czerwony 

Krzyż, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Totalizator Sportowy, Polska Izba Handlu 

Zagranicznego, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. 

W 1968 roku powstało Muzeum Plakatu w Wilanowie, od 1994 roku odbywa się w nim 

Międzynarodowe Biennale Plakatu. Jest to impreza, na której nagradza się najlepszych 

twórców, gości gwiazdy i promuje młode talenty.  Od 1965 roku odbywa się także katowickie 

Biennale Plakatu Polskiego, najstarszy na świecie konkursowy przegląd plakatów. Jego 

pomysłodawcą jest Jerzy Moskal. 

 

                                                 
2 Tamże. 
3 Tamże. 
4 Plakat polski, Warszawa 1972,  s. 7; 
5 S. Giżka, Polska Szkoła Plakatu, dz. cyt. 


