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„JAK W MŁODZIEŻOWYCH TEATRACH I KABARETACH MIESZA SIĘ TU MIŁOŚĆ I PROTEST, EGZOTYKA I 
POLITYKA, MARZENIE I BYSTRA OBSERWACJA SPOŁECZEŃSTWA". 

NA ZDJĘCIU U GÓRY TRZECH SPOŚRÓD CZTERECH AUTORÓW EKSPONOWANYCH PRAC: 
JERZY CZERNIAWSKI (TRZECI Z LEWEJ), EUGENIUSZ STANKIEWICZ I JAN JAROMIR ALEKSIUN (DRUGI I TRZECI Z 
PRAWEJ)

W poetyce znaku

ANDRZEJ OSĘKA

Nieprzypadkiem wystawa ta otwarta została w warszawskim Muzeum Plakatu. Wszyscy czterej artyści: Jaromir 
Aleksiun, Jerzy Czerniawski, Jan Sawka i Eugeniusz (Get) Stankiewicz — są znanymi plakacistami młodego 
pokolenia, ich prace z tej dziedziny grafiki pokazano tu w dużej liczbie. Ale nie one stanowią trzon ekspozycji. 
Żaden z artystów nie poprzestał na profesjonalnej twórczości plakatowej, każdy zapragnął określić się w sposób 
możliwie najbardziej pełny.
Oglądamy więc grafikę,  rysunki, dzieła łączące różne techniki: malarskie,  graficzne i  rysunkowe. Oglądamy 
przedmioty określające charakter imprezy: układy z zabawek dziecięcych, komórkę, w której stoi wanna z wodą. 
Panuje tu atmosfera dziecinnego pokoju, jest hałaśliwie, żywo, pełno tęczowych barw. Ale nie są to dzieci po 
prostu wyładowujące się w zabawie, lecz dzieci niegrzeczne w tym właśnie, że myślą, zadają kłopotliwe pytania, 
czynią uwagi trafne lecz nieprzystojne. Tak jak w młodzieżowych teatrzykach, kabaretach mieszają się tu miłość 
i protest, erotyka i polityka, marzenie — i bystre obserwowanie społeczeństwa.
O dwóch spośród artystów biorących udział w tej wystawie (Janie Sawce i Jerzym Czerniawskim) pisaliśmy w 
poprzednich  numerach  naszego  miesięcznika.  Aleksiuna  zaprezentujemy  w  najbliższym  czasie.  Obecnie 
zajmiemy się twórczością Eugeniusza Stankiewicza, zwanego Get. Tak też artysta ten zwykle się podpisuje.



Jego sztuka związana jest  bardzo mocno z  kulturą  młodzieżową:  są to  plakaty,  naklejki,  zaproszenia,  znaki 
wykonane dla teatrów studenckich, festiwali jazzowych, młodzieżowych zlotów. Cała bogata, barwna historia 
tego ruchu jest tutaj, powraca w symbolach: „Teatr Stu”, „Jazz Jamboree”, „FAMA” i wiele, wiele innych.
Get — tak bowiem będziemy go już nazywali — znakomicie umie uchwycić atmosferę tej kultury, zamknąć ją w 
lapidarny znak. Powracają w różnych wersjach motywy muzyczne, erotyczne. Serce, trąbka, dziewczęce piersi, 
dziewczęce i chłopięce nagie ciało. Miłość, muzyka, śmiech, protest, żart. Są to czasem żarty okrutne, śmiech 
szyderczy — przy całej niefrasobliwości tonu, przy całej lapidarności formy. Plakat znanego spektaklu „Exodus” 
z Teatru Stu posiada formę składanki: kilka obustronnie zadrukowanych kartek, części nagich ciał — ramiona, 
plecy, pośladki. Ale całość układa się w formę krzyża, i wtedy po obu jego stronach widać nagiego chłopca i 
nagą dziewczynę z rozpostartymi, wyprostowanymi ramionami. W tym symbolicznym geście jest i  miłość, i 
cierpienie,  i  pytanie  o  sens  życia.  W  cyklu  obrazów-plakatów  „Romeo  i  Julia”  artysta  dokonuje 
uwspółcześnienia  wielkiego  literackiego  wątku:  imiona  kochanków  z  Werony  giną  w  chórze  innych, 
dzisiejszych,  pospolitych  imion  i  cała  opowieść  rozpływa  się  w  historyjkach,  obrazach  dwuznacznych  lub 
jednoznacznie wulgarnych, lub tragicznie banalnych — tak jak to w życiu dzieje się z miłością.
Artysta  trzyma się w zasadzie technik grafiki  użytkowej, posługuje się nimi z olbrzymią precyzją,  ale też i 
wielką  przekorą.  W  poetyce  znaku  informacyjnego  potrafi  opowiadać  rzeczy  barwne,  jędrne.  Potrafi  też 
konwencje  zadziwiająco  szybko  zmieniać,  od  geometrycznego  znaku  przechodzi  do  rozchełstanego, 
fantastycznego rysunku, to znów dorysowuje coś do starych fotografii lub dopisuje to, czego wyrysować się nie 
da.  Z  samej  jego  techniki  wynika,  że  jest  dzieckiem  epoki  przemysłowej,  kultury  masowej,  wolnym  od 
przesądów i póz ubiegłych pokoleń — ale dzieckiem niespokojnym i zastanawiająco pomysłowym.
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