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Plakaty służą niekiedy bardzo bezpośrednio do
wywoływania śmiechu, choć nie zawsze podnietą do niego jest komizm zawarty w reklamowym przekazie. Skrajnym przykładem wykorzystania rozśmieszającej mocy wielkoformatowego obrazu mogą
być billboardy, jakie pojawiły się na ulicach Singapuru, przypominające obywatelom, że mają się uśmiechać1.
Historia plakatu związana jest nierozerwalnie z zagadnieniem
komizmu. Niemal od początku istnienia tego medium komunikacji
obrazkowy, a także słowny żart był jednym z bardziej popularnych
środków zjednywania sobie uwagi przechodnia. Posługiwano się
nim zwłaszcza w plakatach komercyjnych, które były jedyną formą masowej reklamy, dopóki gazety nie stały się bardziej dostępne, a analfabetyzm przestał być powszechny. Jednak nawet i wtedy
plakat był najbardziej bezpośrednią formą agitacji – mógł zaatakować potencjalnego klienta niespodziewanie, przykuwając jego uwagę atrakcyjnym obrazem, a gdy już udało mu się „nawiązać z nim
kontakt” – nadać przekaz związany z reklamowanym towarem. Ten
powinien był kreować pozytywne skojarzenia – mogły one w konsekwencji pomóc w podjęciu decyzji o zakupie towaru.
XIX-wieczni projektanci, bez wątpienia nie znający reguł marketingu i kierujący się w swoich działaniach intuicją, chętnie wykorzystywali w swych realizacjach formułę, której genezy można
upatrywać w ilustracji książkowej. Opierała się ona na zamknięciu
w plakatowym obrazie krótkiej, zabawnej opowieści, która ma swe
nawiązanie, przebieg i pointę. Komizm tych kreowanych na potrzeby
reklam narracyjnych obrazków potencjalnie miał swe źródło w rzeczywistości, gdzie, jak zauważa Maria Gołaszewska, „odnajdujemy
struktury wydarzeń, które określamy jako śmieszność, jako sytuacje
komiczne, tak zwane „śmieszne przypadki”2. Do nich bez wątpienia
zaliczyć można by było przygodę dziewczynki odmalowaną na powstałym w końcu XIX w. plakacie reklamowym czekoladek Meyers.
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Jeden niepewny krok małej bohaterki, niosącej przed sobą ułożone
w stos pudełka ze słodyczami, wystarczył, by ta chwiejna konstrukcja utraciła stabilność, a pudełka rozpadły się, ujawniając swą smakowitą zawartość. Szczęśliwie dziewczynka nie ucierpiała, mogła
więc stać się przyczyną uśmiechu wywołanego przez jej zabawną
przygodę. Podobny uśmiech sprowokować chciał zapewne Tadeusz
Gronowski, malując na plakacie z 1926 roku kuchcika przyłapanego
na tym, jak ukradkiem oblizuje palce zanurzone w „tłuszczu jadalnym Ceres”, zebranym z potężnego rondla, przy którym klęczy, próbując zasłonić go swym ciałem.
Niektóre z tworzonych przez projektantów opowieści wymagały od odbiorcy, by dopowiedział sobie ich ciąg dalszy. Przykładem
zastosowania takiej wymagającej rozwinięcia narracji jest reklama
Ogdens Midnight Flake z lat 90. XIX w. Jej akcja dzieje się w biurze.
Pod lampą siedzi młoda, pisząca na maszynie kobieta i starszy od niej
mężczyzna, palący fajkę, nabitą, jak można się domyślić, reklamowanym tytoniem. Zza prawej krawędzi plakatu na scenę niespodziewanie wkracza sztywno wyprostowana matrona, której pojawienie się
wywołuje zaskoczenie, by nie powiedzieć – przerażenie mężczyzny.
Dlaczego został on po godzinach w biurze? Czy rzeczywiście po to,
by rozkoszować się Ogden’s Midnight Flake? Również współcześni
twórcy reklam chętnie sięgają po podobnie skonstruowany żart sytuacyjny, posuwając się w nim niekiedy do granic przyzwoitości czy
dobrego smaku.
Wielu projektantów reklam, nie tylko XIX-wiecznych, ale i współczesnych, bohaterami kreowanych przez siebie komicznych opowieści czyniło i czyni zwierzęta. Wydają się one być obdarzone „śmiesznością naturalną”. Na plakacie Théophile Alexandre Stainlena z 1897
roku, reklamującym sterylizowane mleko produkowane przez braci
Guillot, pojawiły się koty. Siedzą rzędem przed pijącą mleko dziewczynką, wpatrując się w nią z nadzieją, że i one skosztują przysmaku.
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Jeden z nich natarczywie zwraca na siebie uwagę dziecka, kładąc łapkę na jego kolanie. Niekiedy sprytnym zwierzętom udaje się dopiąć
swego i skosztować przysmaku – takim szczęśliwcem jest czarny kot
z reklamy stworzonej przez H. Gerbaulta, pijący Chocolat Carpentier
ze stojącej na stole filiżanki. Kot budzi rozbawienie dziecka siedzącego obok na kolanach niańki, które zwraca się w stronę zwierzęcia.
Projektant pomyślał o jeszcze jednym zabawnym elemencie obrazu – sztywno zadarty w górę ogon kota tworzy literę „i” w nazwie
produktu. Inny czarny kot – odmalowany na plakacie braci Mourgue
(oba plakaty powstały w końcu XIX wieku) – nie miał tyle szczęścia.
Napojem, który spija, jest Absint Bourgeois... Spośród polskich zwierzęcych bohaterów niewątpliwie najbardziej znanym jest czarny kot,
który pozbywa się swego niosącego pecha umaszczenia po wskoczeniu do wiadra wypełnionego wodą z białą pianą. Autorem tego obrazu reklamującego proszek Radion, który „sam pierze”, jest oczywiście
Tadeusz Gronowski. Plakat powstał w 1926 roku.
Podobną rolę do tej przypisanej zwierzętom pełniły w reklamie
maskotki. Jedną z pierwszych stworzonych w celu rozbawienia, ale
i zdobycia sympatii klienta, była maskotka zaprojektowana przez
Mariusa Rossillona dla firmy Michelin. Słynny, zbudowany z opon
„ludzik Michelin”, zaprezentowany został do raz pierwszy podczas
wystawy światowej w Lyonie w 1894 roku. Po nim powstawać zaczęły kolejne: mechaniczny koń Shella, zaprojektowany w 1924 roku
przez Jeana d’Ylen, klauni z reklam napojów Pschitt autorstwa Jeana Carlu oraz krowa Monsavon i zebra Cinzano, wymyślone przez
Raymonda Savignaca w latach 50. XX w., szczególnie owocnych dla
kreacji tego typu komicznych bohaterów.
Na przeciwnym biegunie wobec rozbudowanych obrazowych
historii, niekiedy jeszcze wymagających dopowiedzenia, sytuują
się zsyntetyzowane przedstawienia, których komizm opiera się na
zestawieniu zjawisk z natury różnych lub niewspółmiernych. Jak
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zauważa Bohdan Dziemidok, wydobycie lub sugerowanie podobieństwa do zjawisk rzeczywiście lub pozornie bardzo odległych, wyrażone
w bardzo lapidarnej formie, jest jednym z typów dowcipu3. Posłużył się
nim Cassandre, projektując w 1922 roku reklamę masła Sadac. Efekt
komiczny uzyskał zestawiając leżącą na talerzu kostkę masła z surowymi, skubizowanymi rysami twarzy i łysą, żółtą czaszką mężczyzny, który ją niesie. Tę samą strategię zastosowali pomysłodawcy
serii reklam wódki Absolut. Charakterystyczny kształt butelki kojarzony był w kolejnych realizacjach z tłumem ludzi zebranych na
oglądanym z lotu ptaka Placu Świętego Marka w Wenecji, z basenem
wypełnionym „ożywczą” (zapewne podobnie jak trunek) wodą w odsłonie Absolut Summer, czy z zieloną, otoczoną błękitnym atolem
wyspą – Absolut Paradise.
Repertuar zaskakujących zestawień uległ wyraźnemu poszerzeniu, gdy projektanci zdecydowali się sięgnąć do arsenału absurdu,
w jaki uzbroili ich surrealiści. Jednak, w przeciwieństwie do malowanych przez nich obrazów malarskich, pozbawionych jakichkolwiek
znaczeń, te kreowane na potrzeby plakatu naznaczone są celowością.
Ich przykłady można by mnożyć – popularność surrealnych zestawień wciąż nie maleje. Posłużę się jednym, wyjątkowo lapidarnym –
billboardem zaprojektowanym przed kilku laty dla firmy BMW.
Uwieczniono na nim konia pełnej krwi angielskiej, którego przednie
kończyny wyrastają w miejscu tylnich, tylne zaś – w miejscu przednich. Wydrukowany pod żałośnie wyglądającym zwierzęciem tekst
wyjaśnia: To dlatego nie stosujemy przedniego napędu.
Oczywiście, oprócz rozbawiania reklamowymi historiami i zaskakującymi, zabawnymi zestawieniami, istnieje jeszcze jedna, bodaj najprostsza metoda zdobywania potencjalnego klienta. Jest nią eksponowanie na plakatach uśmiechniętych ludzi, prezentujących produkt lub
cieszących się z możliwości jego użycia. Uzasadnienia dla ich pojawiania się w tak wielu reklamach dostarcza Maria Gołaszewska, która,
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analizując ludzkie zachowania w sytuacjach komicznych, zauważyła,
że odruchowo ulegamy „śmiechowi zaraźliwemu”4. Ta bardzo popularna konwencja, także i dzisiaj, szybko wkradła się do plakatu kulturalnego. O ile pozwalał na to charakter reklamowanego wydarzenia,
już z XIX-wiecznych plakatów spoglądali ku widzowi jego rozbawieni bohaterowie. Ich nastrój miał być niewątpliwie gwarancją udanego współuczestnictwa. Umieszczał ich na swych plakatach Jules
Cheret – twórca nowoczesnego plakatu, znany z powielania w swych
litografiach wizerunków szczęśliwych, roześmianych kobiet, które
radośnie i z witalnością obcą XIX-wiecznej obyczajowości korzystały
z uroków życia.
Niezwykle podatnym gruntem do uprawiania komizmu okazał się
w XIX w. także plakat polityczny. Żart, niekiedy niezbyt wybredny,
przeniknął do niego z rysunków satyrycznych, jakich wiele można
było znaleźć w ówczesnej prasie. Docierając do rzeszy odbiorców, stał
się skuteczną metodą ośmieszania lub demaskowania przeciwnika
politycznego albo wykpiwania wroga w czasie wojny. Mechanizm
działania komizmu opiera się i w tym przypadku na wykorzystywanym w plakacie komercyjnym zjawisku „przeniesienia”. Tym razem
jednak nie dotyczy ono nastroju prezentowanych w reklamie osób,
ale ich śmieszności. To, co zostało ośmieszone w sztuce – pisze Maria
Gołaszewska – wydaje się komiczne, śmieszne w życiu5.
W przypadku plakatów powstających w czasie wojny, na których
przeciwnik, stanowiący przecież realne zagrożenie, jest wykpiwany – jako naród, jego reprezentant, lub przywódca – niewątpliwie możemy mówić o jeszcze innym zakresie zdziałania komizmu. Można
go nazwać „terapeutycznym”. Jak zauważa Bohdan Dziemidok poniżenie czyjeś, nie wywołujące silnych wzruszeń innej natury [jak na przykład litość – DM], wzbudza w nas poczucie mocy i wyższości, a czasem
sprawia także nagłą ulgę, uwalniając nas od skrępowania wynikającego
na przykład z powagi sytuacji. Wyrazem i rezultatem tego jest wybuch
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wesołości 6 . Zapewne tą oczyszczającą mocą komizmu tłumaczyć można zalew prześmiewczych obrazów towarzyszących każdemu konfliktowi zbrojnemu. Artyści pragnący podnieść na duchu swój naród
bez umiaru wyszydzali przeciwnika, zamykając w weku kajzera (co
zrobił J. Paul Vees na plakacie z 1918 roku) czy ćwierć wieku później
pozbawiając spodni Hitlera, by pokazać jego wyszywaną w swastyki
bieliznę lub zamieniając go, wraz z Mussolinim i Hirohito, w kręgle,
które rozbije kula wzmożonej, wojennej produkcji Stanów Zjednoczonych, zamieniona na innym plakacie w ogromną kulę śniegową,
która toczy się po stromym wzgórzu za uciekającymi w żałosnym
pośpiechu przywódcami trzech wrogich państw.
Celem owych prześmiewczych, satyrycznych obrazów miało
być niewątpliwie wywołanie u oglądających je optymizmu. Nie zawsze jednak ów optymistyczny wydźwięk jest obecny w plakatach
politycznych. W satyrycznych obrazach realizowanych przez Johna
Heartfielda w latach 30. w nazistowskich Niemczech brak go zupełnie. Heartfield tworzył swe prace posługując się fragmentami zdjęć
wycinanymi głównie z codziennej prasy, uzupełniając je niekiedy
o słowny komentarz. Owe fotokolaże wymierzał głównie w ideologię nazizmu i zakłamanie panujące współcześnie w jego ojczyźnie.
Wyśmiewał w nich zaślepienie Niemców, demaskował prawdziwe intencje ich przywódców. I tak, na jednym z plakatów pokazał
ubranego w brunatną koszulę mężczyznę, którego twarz oblepiają
szczelnie kartki oficjalnych dzienników. Na innym – zasiadająca przy
stole rodzina radośnie wykrzykuje: „Hurra, masło się skończyło”, zajadając się ze smakiem metalowymi odważnikami, łańcuchem, kierownicą od roweru, łopatą do węgla i toporem, gdy tymczasem leżący
pod stołem pies ze smakiem oblizuje wielką, stalową śrubę. Poniżej
Heartfield zacytował wypowiedź Hermanna Goeringa: Ruda zawsze
czyniła kraj silnym, podczas gdy masło i smalec co najwyżej czynią naród
grubym. Intencje ukazanego na kolejnym plakacie Hitlera – ubranego
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w rzeźnicki fartuch i pochylającego się z dwoma nożami w dłoniach
nad stojącym na stole kogutem z frygijską czapeczką na głowie – są
oczywiste, jednak towarzyszący obrazowi tekst przeczy im – jego autor zapewnia, iż nie ma się czego obawiać, on jest wegetarianinem. Na
kolejnym plakacie Heartfielda Führer pojawia się jako wielki, przerażający w swym prymitywizmie człekokształtny stwór, który przysiadł
na kuli ziemskiej, ubrany w hełm z rogami i trzymający w dłoni ociekający krwią bagnet. Nawet wigilijne drzewko nie jest u Heartfielda
radosne – jego gałązki są rzadkie i połamane, jak ramiona Hakenkreuza. Celem „zjadliwego śmiechu” pobrzmiewającego zza tych przecież
bardzo posępnych obrazów, nie może być zatem rozbawienie odbiorcy
i naznaczenie śmiesznością antybohaterów; ich autorowi przyświecać
musiała raczej chęć uwrażliwienia odbiorcy na prezentowane na plakatach kwestie, ale także nadzieja na przywrócenie światu harmonii,
ładu, zapewnienie zwycięstwa dobru. W tym właśnie, jak sugeruje
Bohdan Dziemidok, upatrywać można optymizmu satyry7.
Techniki, której używał w swoich antynazistowskich drukach,
Heartfield uczył się od radzieckich konstruktywistów. Stosował ją
jednak w inny sposób – w Rosji Radzieckiej służyła ona tworzeniu
politycznych plakatów, na których zazwyczaj pojawiał się wzór do
naśladowania – przywódca wskazujący nowe kierunki lub stojący na
czele narodu maszerującego za nim lub wiwatującego na jego cześć.
Oglądane z perspektywy lat i wiedzy o prawdziwym obliczu komunizmu plakaty tworzone przez Aleksandra Rodczenkę, El Lissitzky’ego
i Gustawa Kłucisa nabierają jednak innego wyrazu. W pewnym sensie,
za sprawą ich ideologicznego „zadęcia” i prostej, by nie powiedzieć –
prymitywnej – demagogii wydają się komiczne. Na złośliwy żart, czy
też chichot historii, wydaje się zakrawać los jednego z wymienionych
wyżej projektantów, z przekonaniem służącego nowej władzy i klasie robotniczej – Gustawa Kłucisa, osądzonego i skazanego na śmierć
jako wróg ludu...
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Efekt komiczny bardzo często staje się udziałem plakatów politycznych i propagandowych, których ocena zmienia się wraz ze
zmianami zachodzącymi w polityce. Niekiedy jednak śmieszność
druków politycznych ma dodatkowe źródła. Może nim być odkrycie pierwowzoru, na którym artysta oparł koncepcję swego dzieła.
Tak stało się z plakatem Włodzimierza Zakrzewskiego z 1955 roku,
zatytułowanym Partia, na którym „przewodnią siłę narodu” reprezentuje robotnik w czerwonej koszuli z podwiniętymi rękawami,
trzymający silnymi dłońmi ster. Plakat, jak się okazało, inspirowany był plakatem turystycznym, powstałym w Niemczech za czasów
narodowego socjalizmu. Zestawienie wzoru z późniejszą realizacją
tworzy w gruncie rzeczy bardzo zabawny, choć zupełnie niezamierzony podtekst.
W historii polskiego plakatu czasów socjalizmu można jednak
znaleźć wiele przykładów na zupełnie świadome generowanie podtekstów czytelnych dla inteligentnego i znającego reguły gry odbiorcy. Mistrzem takiej gry, gry prowadzonej także z cenzurą, był
Eugeniusz Get Stankiewicz. Wiele z jego druków społecznych i kulturalnych, wydawanych za państwowe pieniądze, wymierzonych
było w socjalistyczny reżim. Pierwsze, powstające jeszcze w latach
70., były dość powściągliwe, jak na przykład plakat pierwszomajowy
z potężnym bukietem kwiatów, z których jeden, złamany, smętnie
zwisa ku dołowi. Na innym, powstałym w 1975 roku, artysta odmalował dłoń z ośmioma palcami, wyciągniętą w stronę patrzącego i opatrzoną pouczającym hasłem Nie oczekuj premii za niedbalstwo, którą
śmiało można uznać za nie dość zamaskowaną ironię wymierzoną
w system i jego nawoływanie o „więcej i szybciej” – zarówno wbrew
naturze i zdrowemu rozsądkowi, jak i zasadom solidnej pracy.
Jednak dopiero w kolejnej dekadzie artysta w pełni ujawnił swój
prześmiewczy talent, tworząc cały szereg aluzji, opartych na kilku
czytelnych symbolach. Jednym z nich jest czerwona marchewka.
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Pojawiła się ona na plakacie z 1981 roku, zrealizowanym dla Teatru
STU, doczepiona w miejscu nosa do twarzy mężczyzny ukazanego
w portretowym tondzie. Mężczyzną jest sam autor, który występuje
tu jako tytułowy Ubu Król, bohater sztuki Alfreda Jarry’ego – pozbawiony skrupułów satrapa, który swą karierę rozpoczął od zdobywania popularności poprzez schlebianie szumowinom i zabieganie
o względy ludzi wpływowych w państwie, by ostatecznie stanąć na
czele krwawego przewrotu dokonanego pod hasłami walki o wolność i demokrację, który zagwarantował mu władzę, a tym samym
możliwość bogacenia się. „Doprawienie nosa”, czerwonego nosa,
w dodatku z marchewki, która nieodmiennie kojarzy się z przysłowiowym kijem, oplata ten pozornie żartobliwy portret siecią całkiem
poważnych znaczeń. Marchewka pojawia się ponownie w plakacie
do Boccaccia, wystawianego w 1983 roku przez Państwową Operę we
Wrocławiu. Tym razem wyrasta z krocza maszerującego radośnie
mężczyzny, w którym ponownie rozpoznać można sportretowanego
przez siebie artystę. Na prawo od tej postaci Get Stankiewicz umieścił czerwony trójkąt zawierający zapis: „fig. 13/XII”. To, oczywiście,
odwołanie do „politycznej figury”, jaką rząd zaprezentował swojemu
narodowi 13 grudnia 1981.
Artysta ponownie pojawił się w roli prześmiewcy na plakacie
z 1985 roku Perykles władca Tyru, towarzyszącym sztuce wystawianej
przez Teatr Nowy w Warszawie. Tym razem wykorzystał on zdjęcie,
na którym ubrany jest w charakterystyczny kostium: koszulę, garnitur i krawat. To przebranie (artysta nigdy tak się nie ubierał), oraz
charakterystyczna poza (wyprężona pierś, lekko uniesiona broda) pozwala skojarzyć fotografię z typem oficjalnego portretu członków ówczesnych najwyższych władz państwowych i partyjnych. Ikonografię
przedstawienia uzupełnia sznur czerwonych korali, zawieszonych na
szyi mężczyzny. Aż trudno uwierzyć, że tak czytelna aluzja umknęła
uwagi cenzury. W dość długiej historii walki wrocławskiego artysty
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z reżimem cenzura tylko raz wykazała się czujnością, wstrzymując
zgodę na rozpowszechnienie plakatu powstałego w 1987 roku do
Dziadów Mickiewicza w inscenizacji poznańskiego Teatru Polskiego, na którym pojawiła się czerwona książeczka z umieszczonym na
okładce portretem Geta, na którym jest on zaskakująco podobny do
Lenina8.
Na formę walki prowadzonej przez Geta Stankiewicza niewątpliwie wpływ miał charakter artysty, wyznającego zasadę głoszoną
przez jego ulubionego pisarza, iż
Lepiej śmiechem jest pisać niż łzami,
Śmiech to szczere królestwo człowieka.
ŻYJCIE W WESELU!9

Równie dobrze jednak można by odnieść do niej słowa Tertuliana, który pisał, iż wiele rzeczy zasługuje, aby z nich dworować i szydzić
[...] z obawy, aby zwalczając je poważnie, nie przydać im powagi10 .
Naznaczanie przekazu podtekstem czy kontekstualność obrazu
to strategie, które stały się częste w sztuce czasów postmodernizmu.
Sięgają po nie także twórcy plakatów, którzy, trawestując realizacje
i idee projektowe czerpane z przeszłości, często wzbogacają swe prace również o element komiczny. Uzyskała go niewątpliwie Rosmari
Tissi, tworząca przez pewien czas w konwencji międzynarodowego
stylu typograficznego, zwanego także „szkołą szwajcarską”. W początku lat 80. XX w. projektantka zdecydowała się zerwać z obowiązującym w szkole kanonem, opartym na wykorzystaniu jednoelementowej
czcionki, uproszczonych, graficznych motywów lub obiektywnej fotografii, umieszczaniu wszystkich elementów projektu na geometrycznej siatce i równaniu ich do lewej krawędzi plakatu. Dywersyfikując
reguły szkoły, zaczęła wprawiać w ruch znaki typograficzne, kumulując je lub nakładając na siebie, aż do granic czytelności, wzbogacając
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w ten sposób styl typograficzny o witalność i żart. Steff Geissbuhler,
trawestując stylistykę szkoły szwajcarskiej, poszedł jeszcze dalej –
w plakacie reklamowym zaprojektowanym dla firmy farmaceutycznej Geigy ułożył wszystkie znaki typograficzne w wir, którego centrum pokrywa się ze środkiem arkusza.
Zabawne dla uważnych, znających historię projektowania graficznego odbiorców jest niewątpliwie odkrywanie we współczesnych projektach ich pierwowzorów, jak i porównywanie ich znaczeń oraz działania. Kierując swe realizacje do tej grupy adresatów April Greiman
sparafrazowała w zaprojektowanej w 1980 roku reklamie restauracji
China Club słynny plakat El Lissitzky’ego Czerwonym klinem bij w Białych. Wykorzystała elementy graficzne znane z konstruktywistycznej
realizacji: czarny (oryginalnie czerwony) trójkąt i białe koło. Stworzyła z nich dynamiczną kompozycję, nieprzypadkowo naznaczoną kontekstem dzieła wzywającego do rewolucyjnej walki. Do tego samego
dziedzictwa odwołała się Paula Scher, używając w plakacie The Best
of Jazz, zaprojektowanym w 1979 roku dla CBS Records, schematu
nałożonych na siebie w różnych kierunkach siatek, wypełnionych
znakami typograficznymi – w przypadku jej realizacji układającymi
się w nazwiska wykonawców i nazwy zespołów jazzowych. I choć
intencją artystki nie było tworzenie pastiszu (forma jej pracy miała
być wyrazem fascynacji twórczością Rodczenki i El Lissitzky’ego11),
to zestawienie stylistyki wypracowanej przez Rosjan z tematem jej
plakatu może wydawać się dość zabawne. Projektując w 1985 roku,
plakat reklamowy dla firmy Swatch, ta sama projektantka wykorzystała plakat turystyczny zaprojektowany w 1934 rroku przez Herberta
Mattera, ukazujący uroki Szwajcarii. W obu dziełach dominującym
elementem jest fotograficzny portret młodej kobiety, wyeksponowany
na tle ośnieżonego stoku, po którym zjeżdżają narciarze. W nowszej
wersji kobieta prezentuje przedramię, na które założone ma aż dwa
zegarki. Dodatkowy efekt komiczny ujawnia się przy porównaniu obu
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pań – ta sfotografowana w latach 30. zastąpiona została „aktualnym
odpowiednikiem”, lepiej wpisującym się w obowiązujący współcześnie kanon kobiecej urody.
Przedstawiona powyżej prezentacja nie wyczerpuje oczywiście
tematu wykorzystywania przez projektantów plakatów efektów komicznych – można by ją uzupełnić o kolejne powstające na bieżąco przykłady, ukazujące zarówno konkretne realizacje, jak i obszary
wykorzystania komizmu. Jakkolwiek komizm w plakacie przybiera
różne formy, służąc także różnym celom, niewątpliwie istnieje jeden, nadrzędny i wspólny dla wszystkich tych dzieł cel obecności
na słupach ogłoszeniowych. Jest nim „wpadanie w oko” i zapadanie
w pamięć.
s łowa kluczowe: pl akat, agitacja, komizm, sat yra społeczna,
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Dorota Miłkowska
Humor on poster-stands
Poster history is inextricably linked with the question of humor. Almost since the inception of this medi-um, pictorial communication as well as verbal
joke were the most popular means of directing the atten-tion of recipients.
Humorous stories told in the form of posters connected with different products awoke smile by compilation of various objects, and sometimes caricatured figures. The method was used in order to arouse positive reactions
to the products. In poster images, artists painted smiling people who enjoyed products and showed how to use them. Light, humorous convention was
developed in the field of commercial poster, and it was also used in cultural
posters. Providing that it was appropriate, smiling people looked at on-lookers. Their mood was supposed to be a guarantee of participation. While
the event itself was advertised in comic manner, the method seriously influenced the style of posters. However, political posters proved to be the
most fertile field of humor. Joke (sometimes not very sophisticated), was
used in satirical drawings, many of which could be found in nineteenth-century press. Reaching out to multiple recipients became effective method to
ridicule or to expose political opponents, or to ridicule the enemy in time of
war. Contemporary postmodern posters include a new variety of comedy:
‘humor for the initiated’. It is based on juggling with quotations from classic posters, classic design, cultural conventions and codes.
Key words: Poster, propaganda, humor, social satire,
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