
Klasa VII a – 28. 05. 2020r. (11 tydzień) 

Temat: Sztuka i rynek – plakat i grafika użytkowa.  

Zakończyliśmy dział „Media w sztuce, sztuka w mediach”. Poznaliście różne sposoby 
przedstawiania sztuki. Dziś zajmiemy się sposobami promocji w sztuce.                                       
Zapoznajcie się z tekstem i odpowiedzcie na poniższe pytania. 

Zadanie domowe:  

1) Co to jest grafika użytkowa i jakie dziedziny obejmuje? 
2) Co to jest typografia? 
3) Jakie są elementy plakatu? 

25. Plakat i grafika użytkowa 
Możliwość powielania obrazu graficznego przyczyniła się do używania grafiki w celach 

informacyjnych i promocyjnych – tak powstała grafika użytkowa, współcześnie związana z 

rynkiem wydawniczym i reklamą. Plakat, książka, gazeta, znaczek pocztowy czy banknot są 

właśnie produktami z tej dziedziny. Jak widzicie, z grafiką użytkową mamy do czynienia każdego 

dnia i w całkiem zwyczajnych sytuacjach. Gdy projekty mają wysoką jakość artystyczną, wtedy 

odbiorcy i konsumenci nie tylko zaspokajają swoje potrzeby życiowe, lecz mają także możliwość 

obcowania z pięknem. 

Nad tym, by zareklamować produkt i nadać mu interesującą oprawę (na przykład stworzyć 

ciekawe opakowanie), pracują różni specjaliści, także projektanci graficzni. Ci najbardziej 

utalentowani tworzą prawdziwe dzieła grafiki użytkowej. Zauważcie, że gdy bierzecie do ręki 

książkę, to oglądacie jej okładkę, a także patrzycie na poszczególne strony, czyli na kompozycję 

składającą się z tekstu i ilustracji. Podobnie postępujecie z płytami audio, czasopismami, folderami 

reklamowymi, ulotkami – na początku dostrzegacie ich formę, a dopiero później docieracie do 

przekazywanej treści. Oryginalna okładka lub wyjątkowe opakowanie zachęcają nas do kupna 

jakiegoś towaru. 

              

 

116. Książka Widzieć / Wiedzieć.               

Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, 

redakcja Przemek Dębowski                                         

i Jacek Mrowczyk, 2011 

 

Książka, którą widzicie na zdjęciu, 

została starannie zaprojektowana – 

okładka oraz poszczególne strony 

tworzą spójną całość. Dizajn (ang. 

design) oznacza projektowanie. 

Spróbujcie opisać układ liter. Czy 

zauważyliście, w jaki sposób 

potraktowano tytułowe słowa? 
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Niemalże każda forma grafiki użytkowej wiąże się ze słowem pisanym, litera stanowi integralny 

element dzieła. Obserwujemy to na wielu przykładach – począwszy od plakatu, na którym pojawia 

się krótka informacja, aż po książkę. Stąd ważnym środkiem wyrazowym grafiki użytkowej jest 

typografia, czyli dziedzina zajmująca się między innymi kształtami i rozmiarami liter oraz 

zasadami ich stosowania.  

 

117. Przykłady kroju liter 

Litera to także znak graficzny. Może oddziaływać swoim kształtem, wielkością czy grubością. Niektórzy 

projektanci zajmują się tylko wymyślaniem nowego kroju pisma – ciekawej formy liter i cyfr. 
 

Szczególnym gatunkiem grafiki użytkowej jest plakat. Wiecie już, że posługuje się on językiem znaku 

plastycznego. Oszczędność środków wyrazu, umowność i wyrazistość służą temu, by przyciągnąć naszą 

uwagę i w krótkim czasie przekazać jak najwięcej treści. Plakat może być nośnikiem treści politycznych, 

społecznych, światopoglądowych, a nawet filozoficznych. Informuje nas też o ważnych wydarzeniach 

kulturalnych – czasem zachęca do pójścia na film lub spektakl teatralny. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 118. Jan Lenica, plakat do opery Faust Charles’a 

Gounoda (czyt. szarla gunoda), 1965 

Plakat do opery Faust ukazuje tytułową postać niezbyt 

poważnie. Zamierzeniem autora było nawiązanie do sztuki 

przełomu XIX i XX wieku, stąd dekoracyjne kształty diabła 

– wijące się jak secesyjne ornamenty. Również kolorystyka 

nadaje postaci lekkość i umowność. Lenica uprawiał różne 

formy grafiki użytkowej, między innymi ilustrację 

książkową i rysunek satyryczny.  

Plakat z wizerunkiem Fausta ukazał się również na znaczku 

pocztowym. Lenica porównał plakat umieszczony w galerii 

sztuki do egzotycznego ptaka zamkniętego w klatce ogrodu 

zoologicznego. Twierdził, że plakaty na wystawie nie tracą 

co prawda nic ze swojego uroku, ale stają się smutne, 

podobnie jak uwięzione ptaki. W tym porównaniu artysta 

zawarł istotę odbioru grafiki użytkowej, gdyż jest ona 

tworzona z myślą o konkretnych okolicznościach, 

wydarzeniach lub produktach. Najmocniej plakat przemawia 

do nas na ulicy, a w zderzeniu z architekturą miasta i innymi 

przypadkowymi afiszami ujawnia się jego niepowtarzalność.   
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Nieco odmienny charakter ma plakat reklamowy, który promuje konkretny przedmiot. Nie tylko pokazuje 

dany obiekt w atrakcyjny sposób, lecz także odwołuje się do uczuć i potrzeb potencjalnego odbiorcy. 

Dlatego wygląd plakatu zależy także od tego, do kogo jest on adresowany. Plakat składa się zwykle ze 

znaku plastycznego – najczęściej prostej, oszczędnej formy graficznej – oraz z krótkiego tekstu (hasła, 

niejednokrotnie w formie gry słów). Czasem kształt liter nawiązuje do przedmiotu lub tematu 

przedstawianego na plakacie. Wtedy ilustracja staje się zbędna, gdyż słowo jest jednocześnie znakiem 

plastycznym. 

W grafice mamy do czynienia z dwiema fazami procesu twórczego. Pierwsza ma charakter kreacyjny. W 

przypadku grafiki tradycyjnej artysta przygotowuje projekt i nanosi rysunek na matrycę, na przykład drąży 

rysunek w klocku drzeworytniczym czy metalowej blasze lub tworzy go na specjalnie przygotowanym 

kamieniu. W drugiej fazie artysta za pomocą specjalnej prasy drukarskiej wykonuje odbitkę graficzną – 

reprodukuje, czyli powiela obraz w kilku czy kilkunastu egzemplarzach (mówiliśmy o tym w klasie szóstej w 

dziale O grafice). 

Nieco inaczej wygląda druk w przypadku grafiki użytkowej. Chociaż grafik komputerowy najczęściej nie 

zajmuje się ostatnią fazą pracy, czyli drukowaniem, to musi dysponować wiedzą technologiczną i stosować 

ją na etapie projektowania i przygotowywania do druku, aby w efekcie plakat czy książka były doskonałej 

jakości.  

 

 

 

120. Małgorzata Gurowska, plakat Krakowskiego 

Festiwalu Filmowego, 2008 

Ten oszczędny wizualnie plakat informuje o wydarzeniu 

kulturalnym. Składa się z prostego znaku graficznego i 

krótkiego tekstu. Napisy są podporządkowane czarnej postaci 

ludzkiej z głową w kształcie szpuli taśmy filmowej. Wyróżnia 

się liczba 48, oznaczająca numer edycji festiwalu.   

 
 

 

119. Henryk Tomaszewski, plakat 

wystawy rzeźby Henry’ego 

Moore’a (czyt. henrego mura), 1969 

Najważniejszym elementem plakatu 

są nieregularne litery, układające się 

w nazwisko rzeźbiarza. Zwróćcie 

uwagę na środkową literę, która 

pełni funkcję postumentu dla jednej 

z rzeźb artysty 
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