
Польський джазовий плакат 

З точки зору історії плакату, зародження плакату, поєднаного з музикою, виглядає досить 
скромно; динамічний розвиток настав тільки в другій половині 20 століття. Однак, слід пам’ятати, що 
його попередниками, принаймні з кінця 19 століття, були афіші, виготовлені в типографії та кілька 
мистецьких плакатів. 

У другій половині 19 століття спостерігається динамічний розвиток мистецтва плакату, власне 
музичного. Тематична палітра дуже різноманітна. Це: симфонічна, оперна, балетна, джазова та 
народна музика. Колективи пісні і танцю, музичні театри, опери, філармонії, фестивалі, дні та вечори 
сучасної музики, дні камеральної, органної музики, дні джазу, музики з кінофільмів, арії та пісні, 
хорів, поп-музики, окремих композиторів або виконавців – це невичерпне джерело задумок та 
мотивацій до друку нових плакатів. З музикою, хоча посередньо, пов’язані плакати до вистав, до 
ювілеїв, музеїв та місць, пов’язаних з людьми із світу музики, композиторами та виконавцями. Важко 
пройти повз плакатів до музичних фільмів, не зважаючи на те, що це плакати до кінофільмів, власне 
фільм, досить часто направляв та наближував нам музику і тих, хто її створив. Найважливішою річчю 
є те, що всі ці події знаходять свій відбиток не тільки в інформаційних афішах, але й в тому, що будує, 
тобто в мистецькому плакаті. Життя плакатів продовжується дякуючи архівам, музейним колекціям, 
приватним колекціям, виставкам, друку альбомів. Кількість плакатів, котрі створені були в період з 
1945 року до сьогоднішнього дня є так значною, що одним словом не окреслити. 

Період «відлиги» в 1956 році в Польщі зробив джаз вільним. 

В 1956 році відбувся І Загальнопольський фестиваль джазу. Сопот - 56 – це перший офіційний 
проект художника, сценографа та великого фана цієї музики Єжи Скаржинського та імпреза - 
Блакитний джаз. Державний музичний ансамбль під керівництвом Ерика Ліпінського – проектанта, 
сатирика та людини, котра створила Музей карикатури у Варшаві. З тієї пори плакат та джаз 
нероздільно заволоділи серцями їх шанувальників. Найактивніші з них це Вальдемар Сьвєжи та 
Рослав Шайбо. Сьвєжи – це автор принаймні кілька десятків джазових плакатів, серед них плакати 
створені для Фестивалю Jazz Jamboree у Варшаві або серії портретів відомих музикантів таких як 
Джон Колтрен, Чарльз Мінгус, Біллі Холідей i в декілька разів більшій кількості музичних плакатів. 
Шайбо все своє життя пов'язаний з компанією CBS Records у Лондоні, що займається виробництвом, 
поширенням і просуванням аудіо- та іноді відеозаписів (головним чином музичні відеокліпи і 
відеозаписи концертів) на носіях різних відповідних форматів, серед яких вінілові платівки, компакт-
касети, компакт-диски, міні-диски, SACD, DVD, де працював у якості художнього керівника. Займався 
проектуванням обкладинок до платівок та дисків, а також проектуванням рекламних плакатів для 
різних груп та індивідуальних музичних виконавців, між іншим, таких як Сантани, Леонарда Коена, 
Елтона Джона, Джона Вільямса та Дженіс Джоплін. Після повернення до Польщі проектував плакати 
для опер, музичних фестивалів Muzeum Jazz Festiwal. 

Молоді митці також задіяні в таку музику, а це: Рафал Ольбіньскі - Jazz Jamboree, Лех Маєвскі - 
Зустрічі джазових виконавців, Пйотр Кунце - – Jazz Juniors, Анджей Понговскі чи Ян Савка сильно 
пов’язані з Фестивалем джазу над Одером, Роман Каларус з Фестивалем Рава Блюз та Клуб 
Коциндер. Важно назвати всіх. 

Починаючи з 60-х років з’являється багато плакатів, пов’язаних з поп-музикою у виконанні 
груп та окремих співаків. Це тема досить широка та вимагає окремої розповіді. Особливий, 
історичний характер мають роботи, запроектовані для відомих композиторів, напр. таких як 



Кшиштофа Комеди, якому плакат «Решта музики» (1972) присвятив Ян Савка. А також ті плакати для 
виконавців, котрі нерідко являються їх художнім портретом, напр. як в плакатах Рафала Ольбіньского 
«Немен» (1978), чи фото-колаж Збігнєва Латали «Томаш Станько джазова музика – Подяка 50 років 
джазу» (2012). Прикладом плакату для конкретної групи може бути робота Пйотра Кунце в 1989 році 
«Jazz Band Ball Orchestra on tour». 

Музичні плакати займають значну видавничу позицію, оскільки кількість музичних заходів в 
Польщі вражає. Багато з них має багаторічну, навіть котра вимірюється в десятках років, традицію. 
Без сумніві до них належать фестивалі та конкурси, а також ювілеї відомих композиторів та 
виконавців. 

Каталог плакатів містить плакати присвячені симфонічній та камеральній музиці, оперній чи 
поп-музиці, народній музиці чи музиці до балетів, військовій, сакральній або рок -музиці, а також 
рекламні плакати, що рекламують музичні інституції. Або ж плакати присвячені польській музиці чи 
музиці світу. Можна й надалі перераховувати. Джазовий плакат винятково приваблює фанів цього 
музичного напрямку. 

Інституції, пов’язані з музикою надалі поділяють свою симпатію між давно відомою формою 
афіші та мистецьки створеним музичним плакатом. Більшість вважає, що такий плакат є потрібним. 
Постійними замовниками цього т. зв. «паперового твору» являються між іншими філармонії, опери, 
музичні театри, музичні оркестри та групи, виконавці і хори. 

Напрямки пошуку польських графіків – проектантів зводяться до двох головних течій – 
емоційної, в якій настрій та художня майстерність черпають з історичних джерел польського 
мистецтва та інтелектуальної течії, де синтез і метафора змушують глядача до самостійних висновків, 
одним словом до мислення. Не має потреби додавати, що обидва напрямки базуються на стійких 
художніх цінностях, що становлять фундамент споживчих цінностей, з якими плакат не тільки 
пов'язаний, але й задля яких існує. Зв'язок, здавалося б двох суперечливих цінностей плакату – суто 
споживчої та художньої – є невпинним джерелом зацікавлення цим видом мистецтва у світі. 

Згідно твердженню Ігоря Стравінського, візуальні враження повинні допомагати слухачеві 
активно відслідковувати музичні події. Він був переконаний, що тільки слухати музику не вистачить, 
потрібно її також побачити. Виставки з певністю наблизять до шанувальників, запропоновані 
митцями візуальні плакати, т. зв. транскрипцію музики. 

Сьогоднішня виставка джазового плакату, до якої рекламний плакат запроектував Томаш 
Богуславскі, являється продовженням минулорічної презентації моєї колекції. Такі митці, як 
Вальдемар Сьвєжи, Рослав Шайбо, Войтек Коркуць, Рафал Ольбіньскі, Бартек Бартковскі вже 
пропонували глядачам свої роботи. Сьогодні до вашої уваги пропоную інші їхні роботи та роботи 
інших молодих колег, між іншим, таких як Марек Павловскі, Яцек Станішевскі, Ришард Кая, Томаш 
Кіпка, Лукаш Палюх чи Пйотр Лопатка. Це в основному плакати до наших стандартних заходів таких 
як Old Jazz Meeting, Міжнародний фестиваль джазових піаністів, Джаз без кордонів або фестивалів – 
Джаз над Одером чи Jazz Jamboree, Jazz Juniors. 

Виставка доповнює портрети відомих людей причетних до джазу та виставок джазового 
плакату. 

Кшиштоф Дидо, осінь 2013 


