
 

DOROTA ŁAJKA 

PLAKATY I AFISZE TEATRU IM. STANISŁAWA 

IGNACEGO WITKIEWICZA W ZAKOPANEM 

Artykuł jest próbą analizy kształtu i zawartości plakatów, afiszy oraz afiszoplakatów 

wydanych w latach 1985-2010 nakładem Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza                 

w Zakopanem i przechowywanych w jego archiwum. Na podstawie cech konstytutywnych 

wyodrębniłam grupy funkcjonujące w ramach danego typu wydawnictw. Zastosowanie 

periodyzacji i typologii pomogło mi w rozpoznaniu cech indywidualnych badanych druków          

i ich charakterystycznych elementów, dzięki czemu możliwe było stwierdzenie ich 

homogenizacji, ewentualnie heterogenizacji form oraz próba ukazania w jakim stopniu 

zjawiska te determinowały ich kształt graficzny. 

AFISZ, PLAKAT I AFISZOPLAKAT JAKO DOKUMENTY PRACY  

Badania nad takimi teatraliami jak plakat czy afisz nie cieszą się zbyt dużym 

zainteresowaniem. Trudno znaleźć pozycje poświęcone tylko i wyłącznie tym zagadnieniom. 

Najbardziej wyczerpujących informacji dostarczają artykuły o charakterze teoretycznym            

w specjalistycznych czasopismach z zakresu wiedzy o teatrze. Należy tutaj wymienić tekst 

Jacka Lipińskiego O afiszach, reklamie i krytyce zamieszczony w „Pamiętniku Teatralnym”1. 

Cennych informacji dostarcza także „Scena Polska”, a w niej następujące artykuły: Jana 

Sokolicza-Wroczyński 500-lecie afiszów teatralnych2 i jego Historja teatralnego afisza3,              

a także Włodzimierza Jampolskiego Afisz teatralny4. 

W różnorodnych badaniach nad teatrem wiele miejsca poświęca się perspektywie  

socjologicznej. W jednym z jej ujęć jest on postrzegany jako wytwórca dokumentów życia 

społecznego takich jak plakaty i afisze teatralne. Teatralia takie przechowuje się najczęściej       

w bibliotekach publicznych, księgozbiorach domowych oraz archiwach zakładowych. 

Jak podaje Słownik terminologiczny sztuk pięknych wydany pod redakcją Stanisława 

Kozakiewicza, afisz teatralny jest najstarszym drukiem informacyjno-reklamowym 

                                                 
1 J. Lipiński, O afiszach, reklamie i krytyce, „Pamiętnik Teatralny”  1962, z. 1, s. 43-54. 

2 J. Sokolicz-Wroczyński, 500-lecie afiszów teatralnych, „Scena Polska” 1929, s. 20. 

3 Tenże, Historja teatralnego afisza, „Scena Polska” 1930, R. 10, z. 22, s. 5-7. 

4 W. Jampolski, Afisz teatralny, „Scena Polska” 1931, z. 12, s. 8-10. 
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stosowanym w Polsce już od XVIII w.5 Według Encyklopedii Wiedzy o Książce, charakteryzuje 

się dużym formatem i jednostronnym drukiem6. Od zawsze główną rolę w afiszu odgrywał 

tekst. Mało kto zastanawiał się jednak nad typologią afiszy. Jedynie Włodzimierz Jampolski 

dokonał ich podziałów, uwzględniając ekspozycję, układ graficzny i - co najważniejsze - cechy 

formalne7. W tym ostatnim przypadku wyróżnił afisze teatralne publiczne (prezentowane           

w miejscach o dużym natężeniu ruchu społecznego, np. ulice, wystawy sklepowe), prywatne 

(kupowane jako bilet i zabierane do domu) oraz gazetowe (afisz jako ogłoszenie w gazecie). 

Jeśli z kolei pod uwagę bierze się kryterium graficzne, to trzeba wymienić afisze teatralne 

anonimowe (widniał na nich tytuł i bohaterowie sztuki), zespołowe (z pełną obsadą aktorską) 

oraz komercyjne (wieszane w miejscach najbardziej uczęszczanych, silnie eksponowane 

nazwisko gwiazdy)8.  

Z upływem czasu coraz większym zainteresowaniem cieszyły się afisze, w których oprócz 

tradycyjnych informacji, takich jak tytuł sztuki, reżyser, data i godzina przedstawienia czy też 

obsada aktorska, pojawiały się rozwiązania graficzne. Koniec XIX w. przyniósł  triumf 

plakatowi. Janina Cygańska w Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego,  

wskazała na różnice istniejące między afiszem a plakatem. A są one zasadnicze - plakat stanowi 

w całości formę graficzną i jest zadrukowywany jednostronnie, ma bogatą kolorystykę. Napisy 

- jeśli są - zostają przetworzone graficznie9. Ponadto jego projekt jest niejednokrotnie 

opracowywany przez wybitnych artystów grafików10. W XX w. ostatecznie rozeszły się drogi 

afiszy i plakatów - te pierwsze pozostały wierne tekstowi, drugie z kolei przemawiały do 

widzów obrazem, fotografią i śladową ilością - ale niezbędnym minimum - literoku11. 

Funkcja informacyjna jest w przypadku afiszy i plakatów funkcją podstawową. Zalicza się 

je do dokumentów spektaklu powstałych z reguły przed premierą. W literaturze przedmiotu 

podkreśla się znaczenie afisza jako formy, od której wzięły swój początek program teatralny      

i plakat; formy, która informując, stała się obiektem analiz specjalistów z różnych dziedzin, 

                                                 
5 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. S. Kozakiewicza, Warszawa 1976. 

6 Encyklopedia Wiedzy o Książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego i J. Trznadlowskiego, Wrocław 

1971, szp. 7-8. 

7 W. Jampolski, dz. cyt., s. 8-10. 

8 Tamże. 

9 J. Cygańska, Plakat, [w:] Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, pod red. K. 

Głombiowskiego, B. Świderskiego i H. Więckowej, Wrocław 1976, s. 240-242. 

10 Encyklopedia Wiedzy o..., dz. cyt., szp. 1900. 

11 B. Frankowska, Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003, s.10. 
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począwszy od plastyków i grafików, skończywszy na badaczach filozoficznych koncepcji 

odbioru dzieła.  

Afisz, plakat i afiszoplakat to dokumenty, które powstają zazwyczaj przed spektaklem. 

Zbigniew Raszewski teatralia dzieli na dwie zasadnicze grupy: przedpremierowe, a więc 

dokumenty pracy oraz popremierowe, czyli dokumenty dzieła12. Do grupy pierwszej zaliczamy 

dokumenty użyteczne z punktu widzenia teatru. Grupę drugą reprezentują z kolei 

wydawnictwa, druki i dokumenty, których głównym zadaniem jest wydłużenie percepcji dzieła. 

W definicji dokumentów dzieła Raszewski położył także silny nacisk na formę przekazu, 

wyróżniając sprawozdania i dokumenty ikonograficzne, utrwalające już odegraną rolę czy już 

namalowane dekoracje13. Dlatego też znalazły się wśród nich takie nośniki jak fotografia, film 

i rysunek. Plakaty, afisze i afiszoplakaty są nośnikiem, który łączy w sobie wiele komunikatów, 

percepowanych przy użyciu głównie kanału wzrokowego. O ile fotografię i film można uznać 

za źródło pierwotne informacji, o tyle wymienione rodzaje teatraliów są dokumentami 

pochodnymi, stanowiącymi ich sumę w różnych proporcjach, wzbogaconych dodatkowo przez 

tekst. Sytuacja komplikuje się w przypadku, kiedy warstwa graficzna tworzona jest na etapie 

planowania czy idąc dalej - projektowania danego druku ulotnego, a więc przed spektaklem. 

Afisz i plakat ciągle ewoluują, czego dowodem jest wykształcenie się formy „pomiędzy”, 

tzw. afiszoplakatu, która w Teatrze Witkacego uznana została niejednokrotnie za „złoty środek” 

w przemycaniu sensu danego spektaklu, ale także za gwarancję skutecznej perswazji, czego 

skutkiem miała być pękająca w szwach widownia. Zatem afisz, plakat i afiszoplakat 

współcześnie nie tylko informują, ale pełnią także funkcje estetyczne, o czym świadczą 

analizowane egzemplarze.     

AFISZE TEATRU WITKACEGO W LATACH 1984-2010  

AFISZ TEATRALNY JAKO FORMA KOMUNIKACJI 

Nazwa „afisz” została zapożyczona z języka francuskiego w epoce Bogusławskiego, między 

rokiem 1765 a 1830. „Określano za jej pomocą rodzaj ogłoszenia, drukowanego zwykle przed 

każdym przedstawieniem o dacie, miejscu spektaklu, zawierającego także informacje o autorze, 

wykonawcach, czasem nawet streszczenie sztuki itd.”14. Specjalną odmianą afisza jest tzw. 

                                                 
12 Z. Raszewski, Dokumentacja przedstawienia teatralnego, [w:] Odbiorcy dzieła teatralnego: widz- krytyk - 

badacz, wybór i oprac. J. Deglera, Wrocław 1978, s. 528. 

13 Tamże, s. 533. 
14 A. Cegieła, Polskie słownictwo teatralne 1765-1965, Wrocław 1992, s. 46. 
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a f i s z  d z i e n n y , drukowany przed każdym spektaklem i pełniący funkcję 

współczesnego programu teatralnego15. Afisz należy do warstwy leksykalnej, zawierającej 

określenia z zakresu organizacji teatru. Anna Cegieła klasyfikuje go dodatkowo jako grupę 

realnoznaczeniową odnoszącą się do teatralnej reklamy16. Obok afisza, w grupie tej znajduje 

się jeszcze plakat i program. 

Afisz jest formą najbardziej pierwotną, która przeszła ewolucję w dwóch kierunkach, dając 

w konsekwencji widzowi dwa różne produkty - plakat oraz program teatralny. Pierwszy 

podtrzymuje funkcje afisza, drugi - oprócz tego, że ma informować, powinien także 

oddziaływać na odbiorcę po spektaklu. Na papierowej przestrzeni afisza egzystuje tekst 

(niegdyś składany ręcznie17, zaś obecnie komputerowo), z którym powinny współgrać, zgodnie 

z ideą Stefana Mallarmégo różne elementy: kolorystyka, rozmiar papieru i jego rodzaj, a także 

krój czcionki oraz ich układ graficzny18. Realizacja tego postulatu głównie za pomocą pisma, 

wpływa na stopień jego oddziaływania na odbiorcę-widza19. Rola afisza ogranicza się więc do 

„podania do wiadomości” bezimiennego zaproszenia w taki sposób, aby potencjalnego widza 

zaintrygować, później zafascynować i w ostateczności doprowadzić do jego spotkania                    

z dziełem20. 

Żaden teatr nie rezygnuje z afisza, choć jest on formą prostą i niewymagającą. Plakat nie 

dysponuje takimi możliwościami, które w pełni zaspokoiłyby potrzeby poznawcze 

potencjalnego widza. Owszem, ze względu na walory graficzne jest atrakcyjniejszym                      

i prawdopodobnie skuteczniejszym, a więc lepszym medium reklamowym, jednakże 

zasadnicze treści dotyczące dzieła mogą pozostać nie do końca odkryte. Afisz jest drukiem 

reklamowym, w którym tekst najpierw się ogląda, a dopiero później przechodzi się do procesu 

lektury21. 

                                                 
15 E. Orzechowski, Życie teatralne w świetle towarzyszących mu druków okolicznościowych [w:] Druki 

ulotne i okolicznościowe - wartości i funkcje: materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wojnowice, 8-

10 października 2004, pod red. K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat i A. Żbikowskiej-Migoń, Wrocław 2006, s. 288. 

16 A. Cegieła,, dz. cyt., s. 47. 

17 T. Piszko, Afisz, [w:] Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki. Mały słownik encyklopedyczny, 

pod. red. B. Kleszczyńskiego i K. Racinowskiego, Wrocław 1982, s. 9. 

18 Encyklopedia współczesnego…, dz. cyt., s. 91.  

19 B. Hojka, Język i pismo w kontekście powiązań interdyscyplinarnych nauki o książce, [w:] ePublikacje 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, pod red. M. Kocójowej, Kraków 2010 [dok. elektr.] 

http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e07/n-hojka.pdf [odczyt: 24.04.2011] 

20 E. Orzechowski, dz. cyt., s. 288. 

21 K. Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Warszawa-Wrocław 2004, s. 74. 
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Z kolei plakat za główne narzędzie przekazu komunikatu wybrał obraz; afisz posiłkuje się 

tekstem, który jeśli jest zbyt „graficzny” i plastyczny, czyni z niego plakat. Słowo także może 

być obrazem. I nie chodzi tu tylko o ukrytą semantykę, ale jego zewnętrzną warstwę graficzną. 

Charakter afisza doskonale oddaje – dość przewrotny zresztą - wiersz Leopolda Staffa o takim 

właśnie tytule: 

Teatr Witkacego sięgał po afisz szczególnie na początku swojej „drogi” ze względu na 

prostotę formy, stosunkowo niskie koszty produkcji i możliwość przekazania większej ilości 

informacji. Niezwykle charakterystyczna jest grupa afiszy nawiązująca wyglądem do 

programów faksymilowych, kopiowanych na papierze czerpanym. Właśnie w tym przypadku, 

w sposób szczególny, realizuje się teza dotycząca wzajemnej relacji afisza i programu 

teatralnego - afisz znajduje w nim swoje odzwierciedlenie, jest w nim naśladowany zarówno     

w treści, jak i w formie, z biegiem lat ograniczając się już jednak tylko do niektórych elementów 

treści. Niezależnie od stopnia odwzorowania, proces „zafiszowania” programu ma oczywiście 

                       Afisz 

Nie do zniesienia męka i ohyda: 

Spowiadać ciągle swoją treść nie Bogu, 

Lecz byle lutra, katolika, żyda 

Oczom obnażać się na każdym rogu. 

 

Nie móc nic ukryć, przemilczeć, zataić, 

Tylko jaskrawą, bezwstydną przechwałką, 

Ciągle zalecać się, namawiać, raić, 

Milczeniem warczeć i bić w łeb jak pałką. 

 

Oczy przechodnia zahaczam harpunem, 

Kąsam jak kłami i smagam jak biczem, 

Aż zmyty deszczem, jak ptak z wiatrem frunę, 

Aby lec w błocie zmiętą szmatą, niczem. 

 

Rajfur bezczelny, stręczyciel kuszący, 

Natręt zaczepny jestem, a bezbronny... 

Wiecznie i wszędzie o wszystkim krzyczący, 

A beznadziejnie zawsze jednostronny. 

    

      (Z tomu "Wysokie drzewa", Warszawa 1932) 

 



67 

 

 

swoje zalety, wśród których niezaprzeczalną jest spójność w obrębie teatraliów tworzących 

swego rodzaju „pakiet” druków odnoszących się do danej premiery czy przedstawienia. 

Analiza druków teatralnych pozwala stwierdzić, że Teatr Witkacego regularnie wracał do 

afiszy, jednak ze względu na jednorodne cechy, wyodrębniłam trzy, a właściwie cztery ich 

główne cykle określone cezurą czasową: teatralia powstałe w latach 1984-1987, 1993-1996           

i 2001-2003. W latach następujących między wskazanymi okresami także decydowano się na 

ten nośnik informacji, jednakże treść i sposób ich rozmieszczenia były tak różne, że trudno 

mówić o jakiejkolwiek jednorodności. Poza tym znacznie częściej sięgano już po formę 

plakatu, a także „złoty środek” - afiszoplakat. Tendencja do różnorodności nasiliła się 

szczególnie po 2003 roku, w związku z czym wyodrębnienie cech charakterystycznych dla 

poszczególnych afiszy stało się niemożliwe.  

LATA 1984-1987  

Pomimo, że Teatr zakopiański rozpoczął oficjalną działalność w 1985 roku, to jego początku 

należy upatrywać już w sztukach S. I. Witkiewicza Pragmatyści i Witkacy-Autoparodia.             

W 1984 roku razem ze spektaklami do Zakopanego przywędrowały dokumenty teatralne             

w postaci afiszów. Analiza tych druków z lat 1984-1987 pozwala zauważyć, że funkcjonowały 

dwie ich serie. Do pierwszej zaliczyć należy afisze bez jakiejkolwiek grafiki, drukowane na 

przykład już w 1984 roku do Pragmatystów. W ramach serii drugiej ukazały się afisze 

zawierające element graficzny, ale nierozbudowany, z zachowaniem ustalonego układu               

w obrębie warstwy tekstowej. Cechą wspólną wymienionych grup była bezszeryfowa czcionka, 

w której wszystkie litery były wersalikami. 

Zdjęcie 1. Pierwsze afisze Teatru Witkacego z 1984 roku.  

 

Źródło: archiwum Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. 
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Afisze do pierwszych przedstawień miały orientację pionową. Stanowiły je jednokolorowe 

arkusze z niezbyt grubego papieru kredowego o wymiarach 49,5 x 69 cm. W drukach do 

pierwszych przedstawień widać podobny sposób rozmieszczenia treści (Zdjęcie 1). U góry 

znaleźli się organizatorzy, wśród których obok Teatru Witkacego wymieniono niejednokrotnie 

inne instytucje promujące kulturę w Zakopanem. Scena na Chramcówkach nie działała jeszcze 

wtedy w pełni samodzielnie, stąd odnotowywana była współpraca chociażby z ówczesnym 

Ośrodkiem Kultury Miasta Zakopane i Gminy Tatrzańskiej. Poniżej umieszczany był tytuł, 

wyróżniony dużą czcionką, pod nim zaś w układzie dwuszpaltowym obsada (kolumna lewa) 

oraz realizatorzy i data premiery (kolumna prawa). W dolnej części obu afiszy znajdował się 

czasami także dopisek, np. „W setną rocznicę urodzin St. I. Witkiewicza”. Interesującym               

i niespotykanym już później w afiszach Teatru Witkacego elementem był wydzielony pasek     

w dolnej części druku do ręcznego uzupełnienia treści: miejsca spektaklu, daty i godziny.             

Z upływem czasu zrezygnowano z takiego rozwiązania na rzecz drukowanego terminu i miejsca 

premiery. 

Drugą grupę afiszy z tego okresu tworzą druki różniące się znacznie od poprzednich. 

Najważniejszą cechą wyróżniającą jest obecność elementu graficznego, umiejscowionego 

najczęściej w centrum afisza, w jego górnej lub środkowej strefie, a także orientacja pozioma, 

o wymiarach 69 x 49,5 cm. Grafika wpłynęła na rozmieszczenie tekstu, który - choć w dalszym 

ciągu odgrywał główną rolę - nie zajmował już, a przynajmniej nie zawsze, całej powierzchni 

drukarskiej. Na afiszu znalazł się znak graficzny Teatru. W drukach afiszowych z 1986 roku 

był to biały napis „Witkacy” w czarnym prostokącie, w którym umieszczono także dane 

teleadresowe. Rok 1987 wniósł pewne zmiany do znaku graficznego. Podpis Witkacego 

osadzono na prostej linii, biegnącej przez całą szerokość zorientowanych poziomo afiszy. 

Odłączono też od niego część teleadresową.  

Afisze z 1986 roku są pod względem sposobu rozmieszczenia treści bardzo homogeniczne, 

np. druki do premiery sztuki Pedro Calderona de la Barca  Życie jest snem (Zdjęcie 2). Tym, co 

odróżnia je od pozostałych afiszy jest motyw graficzny, rodzaj zastosowanej czcionki i rozkład 

warstwy tekstowej. Tym, co odróżnia je od pozostałych afiszy jest motyw graficzny, rodzaj 

zastosowanej czcionki i rozkład warstwy tekstowej. Elementy graficzne, na które składa się 

znak graficzny zakopiańskiego teatru i grafika autorstwa Elżbiety Wernio, osadzone są zawsze 

w tym samym miejscu, tj. w górnej połowie arkusza. Poniżej grafiki znajduje się wyróżniony 

dużą i tłustą czcionką szeryfową tytuł sztuki. Tym samym krojem, ale o mniejszym rozmiarze 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=%C5%BCycie%20jest%20snem%20calderon&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fizabella-herbu-trzaska.bloog.pl%2Fid%2C328181076%2Ctitle%2CPedro-Calderon-de-la-Barca-Zycie-snem-streszczenie%2Cindex.html&ei=cIHVUNuIBITuswbL9YDgBg&usg=AFQjCNGtguLXKI9JpmcUObxMwcY2Lx3lSA&bvm=bv.1355534169,d.d2k
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oznaczono autora. Poniżej tych informacji umieszczono obsadę aktorską i odpowiedzialności 

twórcze, a także datę premiery. Pod nimi znajduje się cienka, czarna linia biegnąca przez całą 

szerokość afisza. Oddziela ona informacje dotyczące spektaklu od praktycznego komunikatu, 

dotyczącego możliwości zakupu biletów. W drukach późniejszych element ten raczej się nie 

powtarza. 

Zdjęcie 2. Afisze z tzw. „drugiej serii” (lata 1984-1987).  

 

Źródło: archiwum Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.  

Tym, co odróżnia je od pozostałych afiszy jest motyw graficzny, rodzaj zastosowanej 

czcionki i rozkład warstwy tekstowej. Elementy graficzne, na które składa się znak graficzny 

zakopiańskiego teatru i grafika autorstwa Elżbiety Wernio, osadzone są zawsze w tym samym 

miejscu, tj. w górnej połowie arkusza. Poniżej grafiki znajduje się wyróżniony dużą i tłustą 

czcionką szeryfową tytuł sztuki. Tym samym krojem, ale o mniejszym rozmiarze oznaczono 

autora. Poniżej tych informacji umieszczono obsadę aktorską i odpowiedzialności twórcze,         

a także datę premiery. Pod nimi znajduje się cienka, czarna linia biegnąca przez całą szerokość 

afisza. Oddziela ona informacje dotyczące spektaklu od praktycznego komunikatu, 

dotyczącego możliwości zakupu biletów. W drukach późniejszych element ten raczej się nie 

powtarza. 

W afiszach z 1987 roku widać większe zróżnicowanie, jeśli chodzi o schemat 

rozmieszczenia treści. Najczęściej występującym wariantem był ten, w którym element 
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graficzny znajdował się w trzech różnych położeniach. W obrębie afiszy faksymilowych 

funkcjonują trzy główne warianty układów graficznych.  

Pierwszą grupę stanowią afisze, w których obsada aktorska, nazwisko reżysera, scenografa 

i muzyka, a także data premiery zostały umieszczone po obu stronach grafiki zajmującej samo 

centrum. Pod nią umiejscowiono tytuł sztuki oraz datę premiery. Tego typu drukami są afisze 

do Wielkiego Teatru Świata Pedro Calderona de la Barca z końca 1986 roku czy Macondo, 

Macondo Gabriela Marqueza z 1987 roku.  

W afiszach drugiego typu nadrzędne miejsce należy do tytułu, również eksponowanego przy 

pomocy tłustego druku, zaś grafika znajduje się w jego bliskim sąsiedztwie. Konsekwencją 

takiego schematu jest brak kolumnowego podziału na obsadę aktorską i głównych realizatorów, 

w wyniku czego najpierw wymieniono odtwórców ról, a dopiero później scenarzystów, 

reżyserów, scenografów i muzyków oraz - finalnie - termin premiery. Taki układ zastosowano 

w programach do Dra Faustusa Christophera Marlowe’a i Cabaretu Voltaire z 1986 roku, 

Gracza Fiodora Dostojewskiego z 1987 roku oraz Sonaty b St. I. Witkiewicza z 1989 roku.  

Ostatni typ rozkładu treści prezentuje afisz do Sic et non Ronalda Duncana z 1987 roku. 

Grafika wypełnia jego przestrzenie boczne, zaś w centrum umieszczono tekst: od góry tytuł 

zaakcentowany dużym rozmiarem czcionki i jej wytłuszczeniem, następnie obsadę aktorską, 

odpowiedzialność reżyserską oraz datę premiery. Widać zatem wyraźnie, że afisze z lat 1985-

1987 ewoluowały, wychodząc wyłącznie od słowa, by dotrzeć do subtelnej grafiki.  

AFISZE Z LAT 1993-1996 

Lata 90. przyniosły zmianę orientacji afisza i rezygnację z jakichkolwiek elementów 

graficznych. Wyjątek stanowi afisz z roku 1995, w którym umieszczono niewielkich rozmiarów 

rysunek. Druk ten jest odmienny od pozostałych z lat 1993-1996 także ze względu na inne 

elementy.  

Tym, co na pierwszy rzut oka wyróżnia afisze z tego okresu jest odręczne pismo                            

i monochromatyczna, czarno-biała kolorystyka, które czynią z nich teatralia intrygujące                 

i wyjątkowe. Cała sztuka tkwi w prostocie. Warstwę tekstową dopełnia graficznie jedynie znak 

firmujący Teatr Witkacego. W afiszu z roku 1993, a więc do sztuki Tema con Variazioni 

inspirowanej twórczością Tadeusza Micińskiego, zastosowano okrągłą naklejkę z napisem  

stylizowanym na odręczny podpis Witkacego, w którym o 180 odwrócono literę „i”, uzyskując 

wykrzyknik w środku wyrazu. Niespełna dwa lata później na afiszu do Czarownic z Salem 
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Arthura Millera umieszczono poziomą linię z napisem Witkacy, a już w roku 1996, przy okazji 

premiery Kochanka Harolda Pintera, zamieszczono znak graficzny znany z programów                 

o czarnych okładkach z przełomu lat 80. i 90. XX w. - pionową linię zakończoną grotami, 

łączącą słowa „TEATR” i „Witkacy”.  

Pierwszy afisz z tej grupy zawierał motto. Poniżej znalazł się tytuł, wyeksponowany 

ogromną czcionką o dużej grubości. Pod nim umieszczono autora muzyki, obsadę aktorską, 

muzyków oraz nazwisko reżysera. Kompozycję afisza zamyka od dołu odręczna, pozioma 

kreska. Ekspresji dodaje czarna kolorystyka tła z osadzonym na nim białym liternictwem.  

Zdjęcie 3. Afisze z lat 1993-1996.  

 

Źródło: archiwum Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.  

W druku do Kochanka odwrócono kolorystykę poprzez zastosowanie białej tinty i czarnych 

napisów. Nieco inaczej osadzono tytuł, umieszczając go na miejscu motta u samej góry afisza. 

W ten sposób wyróżnił się on spośród całej warstwy tekstowej dzięki dużemu rozmiarowi. Pod 

nim znalazły się takie informacje, jak obsada aktorska i główni realizatorzy. W przeciwieństwie 

do druku z 1993 roku, afisz do Kochanka Pintera zawierał także datę premiery, oddzieloną od 

pozostałych elementów warstwy tekstowej, subtelną, ozdobną krzywą linią. Nieco „na siłę”,     

w niezapełnioną tekstem pozostałą pustą przestrzeń, wtłoczono znak graficzny.  

Zupełnie odmienny w stosunku do omówionych wyżej afiszy z lat 1993-1996 był ten, 

wydany w roku 1995 do premiery Czarownic z Salem. Zwiększyły się jego wymiary - z 49,5 

cm do 51 cm w przypadku boku krótszego i z 69 cm do 71 cm przy boku dłuższym (wysokości). 

Nie zrezygnowano z monochromatycznej kolorystyki, którą jednak zdominowała nie czerń lub 

biel, ale szarość. Zastosowano dwa rodzaje pisma – odręczne oraz drukowane, przy czym 

pierwsze wykorzystano w przypadku cytatu, obsady aktorskiej, muzyka, scenografa i reżysera, 

a także daty premiery, zaś drugi rodzaj m.in. w tytule oraz w adnotacjach o sponsorach.   
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Warstwa graficzna reprezentowana była przez niewielką grafikę autorstwa Ewy 

Dyakowskiej-Berbeki, umieszczoną obok motta oraz znak graficzny z danymi teleadresowymi 

u dołu afisza. Elementy te warunkowały odmienność, która jednak nie wykluczała ich 

przynależności do opisywanej grupy afiszy. Kontynuując „tradycję” umieszczania motta, Teatr 

Witkacego otwierał się na nowe rozwiązania, jak chociażby informację o dacie premiery, którą 

znaleźć można w afiszu z roku 1996. 

AFISZE WYDANE W LATACH 2001-2003  

Analiza zawartości afiszy z lat 2001-2003 pozwala zauważyć, że są one kontynuacją druków 

z okresu 1993-1996. Teatr Witkacego, po eksperymentach z plakatami bądź afiszoplakatami, 

powracał do formy afisza. Tak też stało się na początku wieku XXI. Charakterystyczną ich 

cechą stał się odręczny krój pisma, czarno-biała kolorystyka oraz stosunkowo jednorodny 

rozkład treści, a także pionowa orientacja. Zachowany został rozmiar - afisze miały wymiary 

49,5 x 69 cm - a zatem taki sam, jak w przypadku omówionych wcześniej. 

Zdjęcie 4. Afisze z lat 2001-2003. 

 

Źródło: archiwum Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. 

Pierwszy afisz, należący do analizowanej grupy, a wydany do przedstawienia Mazepy 

Juliusza Słowackiego z 2001 roku, utrzymany był w tonacji czarno-szarej. Tytułu nie 

wyeksponowano w sposób inny, jak tylko przez zastosowanie większego kroju pisma. Ten 

element warstwy tekstowej nie był aż tak „krzykliwy”, jak w przypadku wcześniej omawianych 

druków. Graficznie wkomponowywał się w całość tekstową, otwierając od góry kompozycyjną 

przestrzeń afisza. Poniżej tytułu znalazły się przede wszystkim obsada aktorska, a także jego 



73 

 

 

realizatorzy. Podobnie, jak w afiszu do Kochanka z 1996 roku, datę premiery oddzielono od 

pozostałych informacji poziomą, ozdobną linią.  

Kolejny afisz z omawianej grupy wydano w roku 2002 do premiery Szekspir... albo co 

chcecie Williama Shakespeare’a. Rozkład warstwy tekstowej był identyczny. Druk różnił się 

jedynie kolorystyką, w której dominował czarny kolor tła wraz z kontrastującymi białymi 

napisami. Inaczej rozwiązano kwestię daty premiery. Znalazła się ona co prawda u dołu afisza, 

jednakże graficznie nawiązywała do charakterystycznej poziomej linii z podpisem Witkacego. 

Osadzono ją przy jej prawym końcu, poniżej nazwiska reżysera.  

Pewne zmiany w strukturze zawartości afisza przyniósł rok 2003. Kolorystycznie 

kontynuował tradycję, a więc zawierał czarne tło i białe, odręczne liternictwo, był zorientowany 

pionowo, jednakże wprowadzono w nim innowacyjne rozwiązania pod względem 

rozmieszczenia i typu treści. Od góry umieszczono, rzecz jasna tytuł, który wyróżniał się 

wielkością i grubością do tego stopnia, że stanowił swego rodzaju element graficzny. Poniżej, 

w układzie dwukolumnowym zawarto w szpalcie lewej obsadę aktorską, zaś w prawej nazwiska 

głównych realizatorów oraz datę premiery. Pod tymi informacjami umieszczono sponsorów. 

Kompozycyjnie afisz zamykała ozdobna pozioma linia. 

Afisze Teatru Witkacego ewoluowały w swoich formach, zmieniały orientację, rzadziej 

wymiary i elementy tekstowe. Nigdy nie zatraciły jednak swojej pierwotnej funkcji, jaką było 

informowanie. Mimo coraz częstszych eksperymentów z plakatem i formami pośrednimi,           

w Teatrze Witkacego chętnie wracano do afisza w czystej postaci ze wszystkimi tej decyzji 

konsekwencjami. Nie zmienia to faktu, że grafika zaczęła odgrywać coraz większą rolę, co 

ograniczyło monopol funkcji informacyjnej na rzecz funkcji estetycznej, a także w pewnym 

stopniu ludycznej.  

Oprócz afiszy do spektakli, w Teatrze Witkacego powstawały druki specjalne, do których 

należy zaliczyć wydawnictwa urodzinowe, a wśród nich afisze wydane na jubileusze w latach 

1990, 1991, 1992 i 1996. Tym, co rzuca się w oczy już przy zupełnie powierzchownej ich 

analizie, jest kolorystyka. Nie odbiega ona od tej, stosowanej w afiszach, plakatach i formach 

pośrednich. Dominuje mieszanka czerni i bieli, barw których wyrazistość zaakcentowana 

została przez wzajemny kontrast. W swojej narracji pozostawały one wierne konwencji 

plakatów Sceny na Chramcówkach, jaką teatr ten od początku wypracował, kreując swoją 

tajemniczość, bezlik niedopowiedzeń i wierność nienasyconemu duchowi Witkacego.  
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Zdjęcie 5. Afisze urodzinowe.  

 

Źródło: archiwum Teatru im. Witkiewicza w Zakopanem.  

Afisze urodzinowe utrzymane zostały w monochromatycznej, czarno-białej  kolorystyce, 

charakterystycznej dla Teatru Witkacego. Miały postać białego arkusza A2,  zorientowanego 

pionowo, o wymiarach około 41 x 52 cm. W latach późniejszych zaczęto wprowadzać kolorowe 

elementy i poziomą orientację. Układem graficznym i treścią nawiązywały do programów 

urodzinowych, odróżniając się od nich tylko formatem. Elementem charakterystycznym był 

sposób numeracji kolejnych urodzin – odręcznie napisana, a właściwie malowana cyfra 

arabska, wyróżniająca się spośród zawartości całej publikacji.  

Treść rozmieszczano w różny sposób. Najczęściej stosowano układ jedno- lub 

trójkolumnowy, w zależności od liczby dni, w czasie których realizowano poszczególne punkty 

programu. Informacje osadzano na afiszu w układzie pionowym, czego konsekwencją było 

przyporządkowanie danego wydarzenia do konkretnego dnia. Wyjątek stanowił afisz 

drukowany na 6. urodziny Teatru, w którym dane usystematyzowano w poziomie - w lewej 

kolumnie pojawiła się data dzienna, w środkowej godzina, zaś w prawej opis wydarzenia             

w postaci tytułów spektakli. Poniżej kolumn, u dołu arkusza znajdowała się pozioma linia             

z podpisem Witkacego oraz danymi teleadresowymi Teatru.    
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AFISZOPLAKATY I PLAKATY TEATRU ZAKOPIAŃSKIEGO  

AFISZOPLAKATY Z LAT 1985-2010 

Wspomniałam już, że ewolucja afisza przebiegała wielokierunkowo. W efekcie wykształcił 

się nowy typ publikacji, który wraz ze zmianą formy zachował funkcje afisza i w ograniczonym 

stopniu zyskał funkcję plakatu. Chodzi oczywiście o afiszoplakat, formę pośrednią między 

afiszem a plakatem. 

Trudno w literaturze o konkretną definicję afiszoplakatu – ma ona charakter bardzo 

intuicyjny i oczywisty. Opiera się na założeniu, że jest publikacją „hybrydową”22, łączącą            

w sobie cechy afisza i plakatu. Lakonizm definicyjny skutkuje brakiem określeń cech 

charakterystycznych afiszoplakatu. Metodą dedukcji, a także dzięki analizie wydawnictw 

Teatru Witkacego, podjęłam próbę jego wstępnego zdefiniowania.  

Afisz jest publikacją, w której tekst zajmuje praktycznie całą powierzchnię, spełniając przy 

tym przede wszystkim funkcję informacyjną. W plakacie z kolei prymarną rolę odgrywa obraz, 

czyniąc z tekstu element marginalny albo poprzez jego znikomą ilość, albo jego graficzne 

przekształcenie23. Afiszoplakat jest współczesną formą „pomiędzy”, w której dochodzi do 

sprzężenia funkcji dwóch jego elementów składowych - afisza i plakatu. Różnorodność w ilości 

poszczególnych elementów, takich jak tekst i grafika, a także rozmaite rozwiązania w zakresie 

ich rozmieszczenia, powodują, że nie pełni on jednej, określonej funkcji, ale jego przydatność 

postrzegana jest wielokierunkowo. Afisz pozbawiony jest funkcji estetycznej. Uznaje się, że 

jego zadaniem jest informowanie. Plakat wyniesiono na piedestał sztuk plastycznych jako 

„nową wypowiedź artystyczną”24, w której grafika ma ścisły związek z psychologią i analizą 

procesów kojarzeniowych25. Ze względu na skrótowość wyobrażeniową, lapidarność, metaforę 

i symbol plakat jest formą ukierunkowaną nie na informowanie sensu stricto, ale właśnie na 

estetyzm. Tym samym afiszoplakat stał się miejscem spotkania obu nurtów – informacyjnego 

i estetycznego. 

Rysunek pokazuje zależność między formą wydawnictwa a jego prymarną funkcją. Widać 

wyraźnie, że im mniej tekstu, tym bardziej wzmocniona jest funkcja graficzna (estetyczna).         

                                                 
22 E. Orzechowski,  dz. cyt., s. 288. 
23 Encyklopedia współczesnego…, dz. cyt., s. 242. 
24 J. Fijałkowska, Współczesny plakat polski, oprac. graf. Z. Weissa, Warszawa 1974, s. 5. 
25 K. Racinowski, Plakat, [w:] Współczesne polskie drukarstwo i…dz. cyt., s. 228. 
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Z takim rozkładem sił mamy do czynienia w przypadku plakatu. Optimum stanowi afiszoplakat, 

w którym tekst informacyjny i grafika wzajemnie na siebie oddziałują, uzupełniając się.  

Rysunek 1. Funkcje afisza, afiszoplakatu i plakatu w teatrze.  

 

Źródło: opracowanie własne.  

Badania nad wydawnictwami Teatru Witkacego pozwoliły ustalić granice między afiszem, 

afiszoplakatem a plakatem. Ich wyodrębnienie nie było zadaniem zbyt skomplikowanym. Po 

afiszoplakatową formę teatr zakopiański sięgał najczęściej ze względu na fakt, że przy 

zastosowaniu maksymalnej ilości treści informacyjnych, dopasowywano optymalnie zawartość 

graficzną, niezakłócającą odbioru tekstu. Stosunek tekstu do grafiki w afiszoplakatach Teatru 

Witkacego był różny i wynosił 2/3 (40% powierzchni zajmował tekst, a 60% grafika) lub 1/2.  

Afiszoplakaty Teatru Witkacego utrzymane zostały w czarno-białej kolorystyce. O ile afisze 

odznaczały się jasnością tła i czarnym drukiem, o tyle w tego rodzaju teatraliach zdecydowano 

się na odwrócenie tonalne. Zmieniono także orientację na pionową. Afisze do niektórych 

przedstawień przekształciły się w afiszoplakaty, jak chociażby ten do spektaklu Dziura w 1985 

roku, inspirowanego twórczością Antoniego Słonimskiego i Juliana Tuwima. 

Zdjęcie 6. Ewolucja formy afisza w Teatrze Witkacego na przykładzie Dziury.  

 

Źródło: archiwum Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem (I – afisz z roku 1985, II – afisz  

    z roku 1987, III - afiszoplakat z połowy lat 90. XX wieku).  
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Zainteresowanie afiszoplakatem uzewnętrzniło się w Teatrze Witkacego w roku 1996. Pod 

koniec lat 80., kiedy afisz święcił triumfy, w teatrze zakopiańskim zaczęto odczuwać potrzebę 

czegoś więcej, niż tylko tekstu. Rozpoczęły się eksperymenty. W połowie lat 90. XX w. 

wydano mały, bo liczący zaledwie 30 x 42 cm afiszoplakat do przedstawienia Dziura. Różnił 

się on od afisza, oprócz oczywistych cech, wynikających z jego charakteru, sposobem 

rozmieszczenia treści. Zastosowano w nim układ jednokolumnowy, podobnie zresztą jak             

w afiszoplakatach do OL-12-7 (StEG Wien) S. I. Witkiewicza z 1994 roku, Wariacji 

enigmatycznych Erica Emmanuela Schmitta z 1999 roku, Sanduka Ad-Dunii oraz – w 

ograniczonych do minimum pod względem treści – publikacji do C’est la vie Henri-Pierre’a 

Cami z 2001 roku czy Cwietajewej na podstawie twórczości Mariny Cwietajewej w 2003 roku.  

Zdjęcie 7. Afiszoplakaty z jedno- i dwukolumnowym układem tekstu.  

 

Źródło: archiwum Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. 

W afiszoplakatach Teatru Witkacego wyróżnić można dwa typy treści wchodzącej w skład 

warstwy tekstowej: nazwiska realizatorów oraz obsada aktorska. W zależności od dominacji 

danego elementu, wyodrębnić można następujące typy afiszoplakatów:  

a u t o r s k i, zawierający jedynie nazwiska scenarzysty, reżysera, muzyka i scenografia;  

a k t o r s k i, informujący o obsadzie; m i e s z a n y, autorsko-aktorski, z nazwiskami 

realizatorów i obsadą aktorską. Jeśli tekst rozmieszczony był w dwóch kolumnach, w szpalcie 

lewej znajdowała się zawsze obsada aktorska, zaś w prawej jego twórcy. W przypadku układu 

jednokolumnowego zazwyczaj najpierw wymieniano obsadę, później reżysera. Niektóre 

afiszoplakaty w Teatrze Witkacego zawierały także dodatkowe elementy tekstowe, takie jak 

lista sponsorów. Umieszczano je na przykład w drukach do Wariata i zakonnicy St. I. 

Witkiewicza w 1996 roku, Czarodziejskiej góry Tomasza Manna w 2001 roku, Sanduka Ad-

Dunii w 1999 roku, C’est la vie Henri-Pierre’a Cami w 2001 roku, Witkacy – Appendix St. I. 
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Witkiewicza w 2004 roku, Pomroczności jasnej Davida Lindsaya-Abaire’a w 2003 roku, przy 

czym zawsze w ten sam sposób (u dołu arkusza) i w takiej samej formie (nazwy sponsorów 

wymieniane po sobie w układzie poziomym). Tytuł, zawsze wyeksponowany plastycznie, 

znajdował się w górnej bądź środkowej części plakatu, w zależności od elementu graficznego. 

Warstwa graficzna reprezentowana była przez fotografie bądź obrazy, zarówno w postaci 

reprintów, jak i grafiki tworzonej specjalnie na potrzeby konkretnego afiszoplakatu. 

Przykładem ostatniej był m.in. projekt Katarzyny Gabrat, twórczyni scenografii do spektaklu 

Henri-Pierre’a Cami C’est la vie! z 2001 roku. Nawiązywał on kolorystyką i formatem do 

pozostałych wydawnictw wielkoformatowych Teatru Witkacego. Wyraźną różnicę widać           

w kresce, która jest miękka i nieco rozmyta. Zestawienie jej z bezszeryfową czcionką tekstu, 

poziomą linią, na której osadzono podpis Witkacego i dane teleadresowe oraz listą sponsorów 

umieszczoną poniżej, czyni z afiszoplakatu przestrzeń spójną pod względem treści i formy. 

W przeciwieństwie do afiszy, w afiszoplakatach trudno wyodrębnić grupy odznaczające się 

określonymi cechami. Wyróżniała je jednak cykliczna powracalność do przyjętych przez Teatr 

Witkacego w danym czasie rozwiązań, co stało się widoczne chociażby podczas analizy druku 

do Wariata i zakonnicy St. I. Witkiewicza z 1996 roku i Witkacy-Appendix tegoż samego autora 

z roku 2004. Elementem, który łączy wszystkie afiszoplakaty, niezależnie od roku pochodzenia, 

są wymiary. Druk, którego autorką była przeważnie Elżbieta Dyakowska-Berbeka, przyjmował 

zawsze format A2 bądź miał wymiary do niego zbliżone, które wahały się od 41 x 52 cm 

(Sanduk Ad-Dunia) do 48,5 x 68 cm (Wariacje enigmatyczne, C’est la vie!).  

PLAKATY Z OKRESU PIĘTNASTOLECIA 

Oprócz afiszy i afiszoplakatów teatr korzystał także z estetycznej funkcji plakatu, dzięki 

której realizował swoje cele marketingowe. Kolebką znanego dzisiaj polskiego plakatu były już 

pod koniec XIX wieku pracownie malarskie artystów krakowskich. Od tamtej pory plakat 

ulegał licznym przeobrażeniom, by współcześnie stać się „[…] probierzem trafności 

syntetycznego myślenia graficznego, oszczędności środków wyrazu i zarazem wrażliwości 

artystycznej wypowiedzi […]”26.  

Plakat teatralny jest wyrafinowaną formą reklamy, która ze wszystkich stron uderza                 

w widza, za główny cel obierając najpierw zainteresowanie go walorami estetycznymi,                  

a następnie ukrytą treścią. Dobry plakat to taki, w którym ideę dzieła odczytujemy z zawartej 

                                                 
26 J. Fijałkowska, dz. cyt., s. 6.  
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w obrazie metafor, czyli za sprawą autorskiej interpretacji plastyka, ale i jednocześnie jego 

kreacji27. Plakat funkcjonuje jako obraz, zintegrowany z przesłaniem dzieła scenicznego. 

Wkomponowane w jego całość graficzną czcionki, budują komunikat ograniczony ze względu 

na formę do minimum przy jednoczesnej maksymalizacji treści.  

Od lat 60. XX wieku plakat przestał kojarzyć się wyłącznie z polityczną propagandą, 

znajdując zastosowanie w miejscach ważnych społecznie, takich jak teatry, kina i inne. 

Wzmocniła się tym samym jego funkcja marketingowa, skutkiem czego bardzo szybko na 

plakatach zaczęli pojawiać się sponsorzy, eksponowani wraz z logo teatru28. Ich druk  stał się 

więc podwójnie reklamowy - z jednej strony prezentował ofertę teatru jako instytucji 

usługowej, z drugiej - firmy sponsorujące konkretne spektakle bądź bieżącą działalność teatru. 

Teatr Witkacego nie był tu wyjątkiem. Lista dobroczyńców znajdowała się praktycznie na 

każdym plakacie. Poza logo, eksponowany był także tytuł sztuki. Na druku nie umieszczano 

zbędnych informacji, takich jak chociażby obsada czy realizatorzy.  

Poza grupą plakatów do spektakli, w teatrze zakopiańskim funkcjonowały druki do innych 

wydarzeń, a także tzw. plakaty u n i w e r s a l n e, zawierające jedynie logo i nazwę teatru 

oraz obraz zajmujący całą przestrzeń i pełniący rolę tła. Schemat klasyfikacji plakatów 

przedstawia Rysunek 2. 

Rysunek 2. Typy plakatów w Teatrze Witkacego.  

Źródło: opracowanie własne.  

                                                 
27 M. Rabizo-Birek, Plakat w teatrze, teatr w plakacie (III Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego), 

[w:] Czytanie obrazów. Teksty o sztuce 1991-1996, Rzeszów 1998, s. 29. 
28 E. Orzechowski, dz. cyt., s. 288.  



80 

 

 

Plakaty uniwersalne były drukami wyłącznie reklamowymi i częściowo identyfikacyjnymi 

Sceny na Chramcówkach. Nie odnosiły się do żadnego przedstawienia. Całość przestrzeni 

zajmowały obrazy autorstwa Jerzego Dudy Gracza, inspirowane przedstawieniami w Teatrze 

Witkacego, w których Gracz często uczestniczył jako widz. Utrzymane w ciemnych kolorach, 

z zachowaniem subtelnych przejść tonalnych, bombardowały widza swoją ekspresyjnością          

i głębią. Na obrazach w części górnej lub dolnej osadzone zostały znaki firmowe teatru 

zakopiańskiego: pionowa linia z podpisem Witkacego i nazwa teatru, a także okrągłe logo bądź 

też nazwa teatru o bezszeryfowym kroju czcionek. Zostały one wkomponowane kolorystycznie 

w przestrzeń drukarską. Plakaty uniwersalne były zorientowane poziomo i miały wymiary 64 

x 36 cm, a zatem miały typowy format A2. 

Zdjęcie 8. Przykłady plakatów uniwersalnych Teatru Witkacego z lat 90. XX w.  

 

Źródło: archiwum Teatru Witkacego. 

Dużo większe były plakaty o k o ł o t e a t r a l n e, drukowane do imprez organizowanych 

z udziałem Teatru Witkacego, innych niż przedstawienia. Pod tym względem najbardziej 

wyróżniał się plakat Ewy i Macieja Berbeki do Zakopiańskich Prezentacji Artystycznych, 

odbywających się z okazji 50. rocznicy śmierci S. I. Witkiewicza w dniach 16-23 września 

1989 roku.  

Na czarnej, zorientowanej pionowo płachcie o wymiarach 67 x 97 cm umieszczono 

powielone przez Macieja Gąsienicę zdjęcie Witkacego w mundurze. Czarno-białe fotografie 

tworzyły 9 pionowych prostokątów o wymiarach 12 x 17,5 cm każdy. Dopełniały je trzy białe 

prostokąty o takich samych wymiarach, w których znalazły się dane dotyczące terminu 

wydarzenia, a także jego tytuł. U dołu plakatu umieszczono nazwę imprezy i teatru. Plakaty 

Teatru Witkacego drukowano głównie w Drukarni Wydawniczej im. W. I. Anczyca                       

w Krakowie. W przypadku Zakopiańskich Prezentacji Artystycznych druk powierzono 
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drukarni Chevalier w Warszawie. Ze względów ekonomicznych, nakład plakatów pozostawał 

zawsze ten sam i wynosił 1000 egzemplarzy.  

Zdjęcie 9. Plakat okołoteatralny Teatru Witkacego do Zakopiańskich Prezentacji Artystycznych z 1989 roku. 

 

Źródło: archiwum Teatru Witkacego. 

Ostatnią i najliczniejszą grupę stanowiły plakaty do spektakli autorstwa Elżbiety 

Dyakowskiej-Berbeki, bądź Marka Mikulskiego. Wydawano je nie tylko przed premierami, ale 

także i po nich. Analiza zróżnicowanej zawartości tekstu pozwoliła wyodrębnić trzy grupy          

w obrębie plakatów spektaklowych: l i t e r o w ą, o b r a z o w ą  i  m i e s z a n ą.  

Plakaty literowe zdominowane były przez pismo, ale w takiej formie, która czyniła z nich 

element graficzny, nie zaś tekstowy.  

Zdjęcie 10. Plakat literowy do spektaklu.  

 

Źródło: archiwum Teatru Witkacego.  
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Przykładami tego typu plakatu były te wydane m.in. do sztuk Benedictus Oscara Wilde’a       

z 1989 roku i Barabasza Pära Lagerkvista z 2008 roku Spośród wymienionych, tylko ostatni  

miał orientację druku poziomą i nietypowe wymiary 83 x 34 cm. Plakaty literowe utrzymane 

zostały w monochromatycznej kolorystyce z zachowaniem odcieni czerni i bieli.  

Drugi typ druków stanowią plakaty o b r a z o w e, w których centralne miejsce zajmuje 

obraz, zaś warstwa tekstowa zepchnięta została na margines górny lub dolny i ograniczona 

jedynie do tytułu, ewentualnie sponsorów. Druki miały orientację pionową o wymiarach            

41 x 59 cm.  

Zdjęcie 11. Plakaty obrazowe w latach 1985-2010.  

 

Źródło: archiwum Teatru Witkacego. 

Wykorzystano w nich zdjęcia z przedstawień, wykonane przez Wojciecha Plewińskiego, 

artystę specjalizującego się w fotografii scenicznej, a także grafiki Ewy Dyakowskiej-Berbeki 

stworzone na potrzeby danego spektaklu. Umiejscowiono je albo w centrum plakatu, albo jako 

jego tło, a więc na całej powierzchni. Plakat do Faustusa Christophera Marlowe’a był tego 

najlepszym przykładem. Druk powstał po spektaklu, o czym świadczą takie treści tekstowe jak 

zastosowanie formy czasu przeszłego.  
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Zdjęcie 12. Przykłady plakatów mieszanych z lat 1985-2010.  

 

Źródło: archiwum Teatru Witkacego. 

Ostatni typ funkcjonujący w ramach plakatów spektaklowych, określony został jako 

m i e s z a n y. Stosunek ilościowy treści tekstowych i graficznych jest zbliżony i wynosi mniej 

więcej 50/50. Do tej grupy druków koniecznie trzeba zaliczyć plakaty do przedstawień:  

Czarownice z Salem Arthura Millera z 1995 roku, Panna Tutli-Putli S. I. Witkiewicza z 1996 

roku oraz Sonata widm Augusta Strindberga z 1996 roku To najmniejsze plakaty, jakie 

wydawał Teatr Witkacego. Druki zorientowane były pionowo i miały wymiary 30 x 40,5 cm. 

Utrzymywane były w kolorystyce czarno-białej. Z czasem jednak zaczęto wprowadzać do 

grafiki elementy kolorowe. Poza tytułem i nazwiskiem autora w centrum, nie zawierały 

żadnych informacji na temat spektaklu. W dolnej części plakatu znalazła się linia z podpisem 

Witkacego i danymi teleadresowymi.   

WNIOSKI 

Historia teatraliów jest bardzo długa, w konsekwencji czego ewoluowały one od form mniej 

skomplikowanych do bardziej zaawansowanych graficznie. Zmiany widać szczególnie                

w afiszach i plakatach, spośród których wyodrębniono różne grupy na podstawie analizy ich 

cech charakterystycznych. 

Jeśli chodzi o duże formaty, takie jak plakaty, afisze i formy pośrednie, to na przykładzie 

Teatru Witkacego uwidacznia się pewna tendencja, która polega na osadzeniu typowych dla tej 

sceny w danym przedziale czasowym rozwiązań plastycznych. I tak w początkowych latach 

istnienia Teatru Witkacego sięgano po afisz jako najprostszą formę komunikacji z widzem. Na 

początku lat 90. wzrosła częstotliwość wykorzystywania plakatów do informowania                       

o spektaklu. Mniej więcej w tym samym czasie Teatr rozpoczął eksperymenty z pośrednią 

formą - afiszoplakatem. 
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W przypadku plakatów, afiszy i afiszoplakatów najważniejsza okazywała się warstwa 

graficzna, przez co na plastyku teatralnym, Ewie Dyakowskiej, spoczywała największa 

odpowiedzialność za ich ostateczny wygląd.  

Zdjęcie 13. Plakaty innych teatrów. Od lewej projekty: Teatru Narodowego w Warszawie, Muzycznego Teatru  
          ROMA, Teatru Ecce Homo w Kielcach oraz Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.  

 
Źródło: archiwa teatralne. 

Druki Teatru Witkacego utrzymywane były w tonacji czarno-białej bądź 

monochromatycznej o innych odcieniach. To wyróżniało plakaty teatru zakopiańskiego od 

plakatów innych teatrów np. Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatru Ecce Homo 

w Kielcach czy Muzycznego Teatru ROMA, które decydowały się na wielobarwne projekty 

(Zdjęcie 13). Zestawienie czerni i bieli, przechodzących w szarości, przestało być dla Sceny na 

Chramcówkach tylko środkiem wyrazu. Z czasem kolory te stały się jego znakiem firmowym.


