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L’exposició presenta els cartells polonesos relacionats amb el tema del jazz creats després de l’any 

1956. A la dècada anterior, les accions del règim comunista es concentraven en l’exclusió del jazz 

de la vida musical a Polònia. Tocar i escoltar jazz era prohibit i la no observança d’aquestes 

directius portava represàlies contra els músics i el públic. El govern de llavors considerava aquest 

tipus de música com un enemic ideològic, cultural i normatiu.  

 

Per sort, el jazz va sobreviure i després de la liberalització de la vida a la segona meitat dels anys 

cinquanta, va tornar de manera triomfal a l’escenari musical polonès. Es tocava a grans festivals, 

clubs estudiantils i altres petits escenaris. La participació en aquests esdeveniments va ser important 

també en una dimensió externa a la música, ja que va esdevenir una manifestació de la visió del 

món que rebutjava els dogmes de la propaganda oficial.  

 

Els temps de la renaixença de la música de jazz a Polònia van coincidir amb els millors anys del 

fenomen artístic anomenat l’Escola Polonesa del Cartell. El principi d’aquest fenomen abasta el 

final dels anys quaranta i uns excepcionals cartells de pel·lícules, però l’apogeu gràfic recau a la 

dècada de 1955-1965. L’Escola del Cartell Polonès és una denominació coneguda des de fa anys 

pels amants de l’art, que a la vegada s’escapa cap a una definició fàcil. Es considera un tret comú 

l’elevació del cartell des del nivell d’una gràfica banal i utilitària a una obra d’art de gran classe. Els 

mitjans d’expressió utilitzats per els artistes es diferenciaven bastant entre sí, començant per les 

composicions expandides de pintura, les realitzacions fotogràfiques, els sistemes de lletres i fins els 

projectes basats en un símbol gràfic. Les metàfores, al·lusions, provocacions i endevinalles 

intelectuals són els trets que es relacionen amb aquesta corrent.  

 

Començant per el 1è Festival de Polònia de la Música de Jazz a Sopot l’any 1956, que va ser el 

primer esdeveniment significatiu organitzat dins de l’onada de la liberalització de la vida a Polònia, 

tots els principals èxits relacionats amb la música del jazz s’anunciaven amb uns cartells encarregats 

expressament per a aquesta finalitat. Els més coneguts són aquells que es van imprimir per als grans 

festivals (Jazz Jamboree, Jazz nad Odra, Złota Tarka, Festival dels Pianistes de Jazz, Trobades dels 

Vocalistes de Jazz), que als anys seixanta i setanta van ser les festes d’aquest tipus de música per als 

seguidors de jazz. En aquests esdeveniments, hi participaven tant els millors músics polonesos com 

les estrelles més grans del món del jazz i llurs cartells són un record preuat que de seguida es van 

convertir en objectes de col·leccionista molt buscats. 

 

Els projectes van ser obra dels artistes més coneguts de l’Escola Polonesa del Cartell. En el període 

inicial van ser particularment actius: Jerzy Skarzyński, Roslaw Szaybo, Waldemar Swierzy. Szaybo 



i Swierzy van ser coneguts per ser seguidors d’aquest tipus de música i per participar en els 

esdeveniments de jazz. En els anys posterior, Jan Sawka, Rafal Olbinski, Roman Kalarus, Lech 

Majewski van ser molt actius en la realització dels projectes. Fins a l’actualitat, el jazz i el cartell 

artístic de l’autor continuen a tenir molts seguidors a Polònia.  

 

Els cartells que presentem a l’exposició són principalment obres del començament dels millors anys 

de l’Escola Polonesa complementats amb els exemples de cartells que es van publicar fa poc i 

provenen de la Galeria del Cartell de Varsòvia.  
 

Organitza: 

 

 

 

Col·labora: Ajuntament de Tarragona 


