plakaty jazz jamboree
wystawa z okazji 60-lecia festiwalu
Jubileusz Festiwalu Jazz Jamboree w sposób
oczywisty koncentruje uwagę na dorobku muzycznym
imprezy. Dla mnie – miłośnika jazzu i plakatu
polskiego, jest też znakomitą okazją do refleksji na
temat plakatowej oprawy imprezy. Czas odradzania
się muzyki jazzowej w Polsce przypadł na najlepsze
lata zjawiska artystycznego nazwanego Polską
Szkołą Plakatu. Początki tego fenomenu to późne lata
czterdzieste i wspaniałe plakaty filmowe, ale apogeum
tego zjawiska graficznego przypadło na lata 1955-1965.

plakat jako dzieło sztuki
We wcześniejszej dekadzie działania komunistycznego
reżimu koncentrowały się na wykluczaniu jazzu z życia
muzycznego w Polsce. Wykonywanie i słuchanie jazzu
było zakazane, niestosowanie się do tych zaleceń wiązało się z represjami wobec muzyków i słuchaczy. Ten
rodzaj muzyki był dla ówczesnych władz wrogi ideowo,
kulturowo, programowo. Na szczęście przetrwał i po

liberalizacji życia w drugiej połowie lat pięćdziesiątych
triumfalnie powrócił na polską scenę muzyczną. Był
wykonywany na dużych festiwalach, w klubach studenckich i na innych małych scenach. Uczestniczenie
w tych imprezach było istotne także w wymiarze pozamuzycznym, stanowiło manifestację światopoglądową
odrzucającą oficjalne propagandowe dogmaty.
Polska Szkoła Plakatu to pojęcie znane od lat
wielbicielom sztuki, jednocześnie wymykające się
łatwej definicji. Przyjmuje się, że cechą wspólną było
wyniesienie plakatu z poziomu banalnej użytkowej
grafiki do wysokiej klasy dzieł sztuki. Środki wyrazu
stosowane przez grafików znacząco się od siebie
różniły. Poczynając od rozbudowanych kompozycji
malarskich, poprzez realizacje fotograficzne, układy
liternicze, do projektów bazujących na znaku
graficznym. Metafory, aluzyjność, prowokacje
i intelektualne zagadki to także cechy związane z tym
nurtem.
Za pierwszy plakat jazzowy po odwilży 1956 roku
przyjmuje się projekt Jerzego Skarżyńskiego
promujący I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Jazzowej
w Sopocie. Stołeczny festiwal był kontynuacją imprezy

Wojciech Korkuć oraz dwudziestoletniej przerwie
mieszkający wówczas w Wielkiej Brytanii Rosław
Szaybo.
Powyższe nazwiska są tak ważne dla miłośników
projektowania graficznego jak dla fanów jazzu Miles
Davis, Thelonious Monk, Keith Jarrett czy Krzysztof
Komeda.

z nadzieją w przyszłość
Rok 2000 jest smutną datą w odniesieniu do plakatów
festiwalowych. Druki XXI wieku to w większości
typowe, pozbawione wartości artystycznej afisze
informujące o koncertach, bez ambicji autorskiego,
ciekawego pokazania tematu. Optymistycznym
akcentem jest plakat ubiegłoroczny i najnowszy, które
zaprojektował znany i lubiany grafik Andrzej Pągowski.
Mam nadzieję, że kolejne edycje tej zasłużonej dla
kultury polskiej imprezy będą także anonsowane
plakatami nawiązującymi do najlepszych tradycji
polskiego autorskiego plakatu artystycznego.
Piotr Dąbrowski
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sopockiej, nazwa Jamboree pojawiła się na drukach
festiwalowych dopiero w roku 1965.

druki kolekcjonerskie
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Każda edycja festiwalu, będąca od połowy lat
pięćdziesiątych świętem dla miłośników tej muzyki,
była anonsowana kolejnymi, specjalnie zamawianymi
plakatami. Stanowiły one cenne pamiątki i szybko
stały się poszukiwanymi obiektami kolekcjonerskimi.
Zabierali je ze sobą do domów koncertujący muzycy
z całego świata oraz goście festiwalowi. Plakaty trafiały
do kolebki jazzu – USA, państw Europy Zachodniej, ale
także do NRD czy na Węgry, skąd przyjeżdżało wielu
festiwalowych słuchaczy.
Projekty wykonywali najbardziej znani graficy Polskiej
Szkoły Plakatu. W początkowym okresie szczególnie
aktywni byli Jerzy Skarżyński, Rosław Szaybo,
Waldemar Świerzy. Pojedyncze druki projektowali
inni wybitni polscy graficy: Henryk Tomaszewski, Jan
Młodożeniec, Wiktor Górka, Hubert Hilscher, Maciej
Urbaniec. W późniejszych latach dużą aktywność
w realizowaniu projektów wykazywali Rafał Olbiński,
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The posters were made by the most renowned
members of the Polish Poster School. In its early
period, Jerzy Skarżyński, Rosław Szaybo, Waldemar
Świerzy were particularly active ones. Single prints
were designed by other outstanding Polish artists such
as Henryk Tomaszewski, Jan Młodożeniec, Wiktor
Górka, Hubert Hilscher, Maciej Urbaniec. In later years,
Rafał Olbiński and Wojciech Korkuć were very active in
delivering projects as well as Rosław Szaybo who were
living in Britain and came back to poster design after
20 years long pause.
The names mentioned above are as important for
graphical design aficionados as Miles Davis, Thelonious
Monk, Keith Jarrett or Krzysztof Komeda for jazz fans.

jazz jamboree
60 years of the festival exhibition
The Jazz Jamboree jubilee focuses obviously on
the event musical heritage. For me, a jazz and
Polish posters lover, the exhibition is an excellent
opportunity to reflect on the posters role in the event.
The revival of the jazz music in Poland overlapped
with the artistic golden era called the Polish Poster
School. The beginnings date back to the late 1940s
and the superb film posters but the climax of
the phenomena occurred in the years 1955-65.

poster as the masterpiece
The communist regime focused in the first years
on excluding jazz from the Polish musical scene.
Performing and listening to jazz was forbidden and
breaching this ban resulted in repressions, both
for musicians and audience. For the regime, jazz
was ideologically, culturally and politically adverse.
Fortunately, jazz survived and after liberalization from
the second half of the 1950s, it triumphantly reentered the Polish musical scene. Jazz was performed
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during big festivals, in student clubs and on other
small venues. Participating in those events was
also significant in another dimension; it manifested
the worldview rejecting official propaganda dogmas.
The Polish Poster School is the term well known to
art lovers but not easily definable at the same time.
Its common feature was transforming the poster from
banal, utilitarian graphics to a masterpiece. Means of
expression differed significantly. From complex painted

in future with hope
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compositions to photography, letters compositions
to designs relying on graphical symbol. Metaphors,
allusiveness, provocations and intellectual riddles also
characterize this trend.
Jerzy Skarżyński’s design, which promoted the First
National Festival of Jazz Music in Sopot, is considered
as the first Polish jazz poster after the revival of 1956.
The Warsaw Festival was the sequel of the one in
Sopot but the name Jamboree appeared in festival
printed materials only in 1965.

collector’s prints
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Each edition of the Festival, which for jazz lovers had
been a musical celebration since the mid 1950s, was
announced by new, especially commissioned posters.
They became valuable souvenirs and quickly turned
into rarities searched for by collectors. Performers
and audience from all over the world, when returning
home, used to take the posters with them. That is how
the posters went to the jazz cradle – USA, as well as
West European countries but also to East Germany
or Hungary, where many festival music listeners came

2000 is a sad year for festival posters. The prints
of twenty-first century are mostly ordinary posters
without artistic value and they merely inform about
concerts. They lack ambition of presenting the topic
in an interesting and unique way. An optimistic accent
is the poster from the previous year and the latest
one, which were designed by the renown and adored
graphic designer Andrzej Pągowski. I hope that next
editions of the event so important for the Polish culture,
will also be announced by the posters referring to
the best traditions of the Polish artistic poster.
Piotr Dąbrowski

60.
JAZZ
JAMBOREE

