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Kultura, jej rozwój i niezależność stanowią sedno tematów  
i dyskusji nie tylko w europie.  

Przede wszystkim globalizacja i przepływ informacji, którymi społeczeństwa są przesycone, mają zna-
czący wpływ na zachowanie ludności. Jednym z fundamentów procesu twórczego jest przekaz treści. 
Przesłania, często różne, oparte są na potrzebach zarówno jednostek, jak i całych grup.  
Od czasu, kiedy na rynek weszły nowe multimedialne formy przekazu wraz z procesem interaktyw-
nym, tak naprawdę nie można objąć tego procesu pod każdym względem.   
sztuka plakatu w jej klasycznej wersji stała się szeroko pojętą formą twórczości, przedmiotem na-
uczania w szkołach oraz częścią prestiżowych światowych przeglądów. tym samym plakat stał się 
elementem zbiorów oraz obiektem zainteresowania dla kolekcjonerów. Od samego początku swojego 
istnienia jest to środek wyrazu, będący nośnikiem komunikatów na temat naszej cywilizacji i naszych 
czasów, oraz ich związku z twórczością plastyczną, a na jego formę wpływ ma miejsce powstania, 
temat i talent autora.  
Ogólnie filozofia plakatu teatralnego i kulturowego oprócz formy klasycznej, jaką znamy z przeszłości, 
jest otwarta na nowe media. nie ma znaczenia, czy to jest billboard czy citylight, ekran plazmowy 
lub prezentacja na stronach internetowych. Forma plakatu przeniknęła do innych mediów, natomiast 
wersja papierowa realizowana klasycznymi technologiami dziś stała się czymś eksluzywnym. należy 
jednak zauważyć, że plakat jako odrębne zjawisko kulturowe jest nadal częścią rywalizacji w obszarze 
komunikacji wizualnej. 
Prezentowana wystawa jest dowodem na to, że plakat teatralny i kulturowy to zjawisko, które jest 
interesujące nie tylko dla projektantów oraz szkół, lecz również stanowi wartość kultury, i od dawna 
jest istotnym środkiem wyrazu w dziedzinie komunikacji. Jako narzędzie komunikacji wpływał i nadal 
wpływa na przestrzeń publiczną zarówno poprzez swoją treść, jak i formę wizualną przekazu. 
W tym obszarze odgrywa niezastąpioną rolę nie tylko podczas prowadzenia rozmaitych szkolnych 
warsztatów, lecz głównie poprzez otwieranie nowych tematów, które mogą opierać się zarówno na 
codziennych zdarzeniach, jak i sytuacjach o decydującym znaczeniu dla światowego rozwoju.   
ta międzynarodowa wystawa prac najmłodszego pokolenia pokazuje, że plakat teatralny jest ogni-
wem łączącym przestrzeń twórczą z możliwością poznawania odmiennych wartości kulturowych.   
Wierzymy, że dzisiejsze spotkanie i wzajemne poznanie naszych wartości to bardzo dobry początek 
dla dalszej pozytywnej konfrontacji, która jest niezbędną częścią prozumienia i spójności kulturowej. 
to od samych autorów zawsze zależy, aby poprzez swoją motywację i własne potrzeby przyczyniali się 
do wspólnego bogactwa kulturowego. Projekt wykorzystuje możliwości plakatu teatralnego, który 
jako szczególny środek wyrazu łączy obraz i słowa, aby  mówić o naglących problemach dnia dzisiej-
szego. Poszukiwanie tożsamości osobistej i narodowej należy do podstawowych tematów dzisiejszego 
świata. 
W tym miejscu chciałem złożyć podziekowania dla Pana Krzysztofa Motyki za wieloletnie starania  
i działania, które prowadzi i rozwija tak jak na to pozwalają możliwości teatru im. Wandy siemaszko-
wej w rzeszowie.                                                                                                                                 

    Karel Míšek



Culture, its development and independence are central themes 
and questions, not only in europe.   

Most importantly, globalisation and flow of information, with which societies are overwhelmed, 
significantly affect people’s behaviours.  One of the fundamental components of the creative proc-
ess is linked to the way a message is conveyed. Messages, frequently quite different, are based on 
needs of individuals and whole groups.  
ever since new multimedia forms of communication entered the market, along with the interactive 
process, it is indeed impossible to embrace the process in all of its aspects.   
the art of poster, in its classic form, became a broad form of creativity, a subject taught in schools 
and a part of prestigious presentations worldwide. Consequently, posters became parts of collec-
tions and collector’s items. From the very beginning this is a visual medium, a carrier of messages 
related to our civilisation and our times, as well as their relationship to visual arts, and poster form 
depends on the place of origin, the theme and the author’s talent.  
generally, the philosophy of theatre and cultural poster, in addition to the classic form known from 
the past, is open to new media. it does not matter whether it is a billboard or a ‘citylight’, or plasma 
screen or a presentation on a website. Poster got into other media, while the form conveyed by 
classic technologies to paper has become a rarity.  notably, however, poster as a separate cultural 
phenomenon continues to be a part of competition occurring in visual communication. 
this exhibition is a proof that theatre and cultural poster is a phenomenon which is not only of 
interest for designers or schools, but in itself is a cultural value and for a long time has been an 
important creative means of communication. as a tool used in communication it continues to af-
fect the public sphere by the contents conveyed and by the visual design. 
in this area it is irreplaceable not only in cooperation within school workshops but mainly in open-
ing new themes which can be based on everyday events and situations of essential importance for 
global development.   
this international exposition of works by the youngest generation shows that theatre poster is a link 
connecting the sphere of creativity with the possibility to understand each other’s cultural values.   
We believe that this meeting and the knowledge of our respective values provide a good beginning 
for further positive confrontation, which is a necessary part for feedback and cultural cohesion.   
it has always been up to the authors themselves to contribute, by their motivation and personal need, 
to the common cultural wealth. a design uses the potential of theatre poster, which as a unique 
medium combining images and words in speaking about urgent problems of our times. a search for 
personal and national identity is among the basic themes in today’s world. 
Here i would like to express my gratitude to Mr. Krzysztof Motyka for the many years of his efforts 
and concrete actions, which he has taken and developed, as allowed by the possibilities of Wanda 
siemaszkowa theatre in rzeszów.

Karel Míšek



Międzynarodowe Biennale Plakatu teatralnego 
organizowane przez teatr im. Wandy siemaszko-
wej w rzeszowie ma już ponad trzydziestoletnią 
tradycję. Jest najstarszym konkursem na plakat 
teatralny na świecie.
Pierwsze edycje Biennale miały charakter 
konkursu skierowanego do młodych twórców 
plakatu. Od trzeciej edycji konkurs obejmował 
już wszystkich projektantów działających na 
świecie. Uważam, że nasza inicjatywa dobrze 
służy zarówno teatrowi, jak i sztuce wizualnej. 
Jest miejscem spotkania i konfrontacji różnych 
nurtów jakże bogatej i różnorodnej sztuki pla-
katu. teatr to szczególne miejsce, w którym na 
scenie spotyka się i integruje m. in. literatura, 
muzyka, sztuka, taniec, film, jest naturalnym 
środowiskiem dla naszej wystawowej działal-
ności. Prezentujemy inne spojrzenie na spektakl 
teatralny. graficy, dla których inspiracją jest 
wystawiana sztuka, prezentując swoje osobiste 
spojrzenie na wydarzenie teatralne, poszerzają 
tym samym jego estetyczną wartość. 
W bieżącym roku postanowiliśmy wrócić do swoich 
korzeni i w przerwie pomiędzy dwuletnim cyklem 
Biennale zorganizować międzynarodowy konkurs 
dla młodych twórców, studentów i absolwentów 
szkół sztuk pięknych. Do udziału w nim zgłoszono 
ponad 300 prac z 14 krajów. W preselekcji wytypo-
wano 90 plakatów, które po raz pierwszy zostaną 
zaprezentowane podczas ii edycji Międzynarodo-
wego Festiwalu sztuk trans/MisJe w Koszycach. 
tam też międzynarodowe Jury w składzie: agniesz-
ka ziemiszewska (Polska), stanislav stankoci (sło-
wacja), Karel Míšek (Czechy) i Krzysztof Motyka 
(Polska) w dniu 11 września ogłosi swój werdykt  
i wskaże laureatów. 

Krzysztof Motyka/kurator

international Biennial of theatre Poster has been 
organised by Wanda siemaszkowa theatre for over 
thirty years. this is the world’s oldest competition of 
this type.
at first the biennial competitions were addressed to 
young visual artists. starting from the third event, all 
poster designers worldwide were invited to enter the 
competition. i am convinced that our initiative is ben-
eficial for both theatre and visual arts. the event pro-
vides a platform for presenting and viewing diverse 
trends and styles in the greatly varied art of poster de-
sign. theatre, as a very special place where literature, 
music, visual arts, dance and film meet and merge on 
stage, is a natural environment for our expositions. 
We present a different view to a theatre performance. 
a visual artist, inspired by a play, presents his or her 
personal interpretation of a theatrical event, this way 
adding to its aesthetic value.
this year we decided to go back to our roots and, as an 
interim event in the two-year cycle of the Biennial, we 
decided to organise an international competition for 
young artists, students, and graduates of schools of 
fine arts. Over 300 works were entered by artists from 
14 countries. in an initial process of selection 90 post-
ers were designated to be displayed during the second 
trans/MisJe international Festival of arts in Košice. 
this is where, on 11 september, the international Jury 
consisting of agnieszka ziemiszewska (Poland), stan-
islav stankoci (slovakia), Karel Misek (Czech republic) 
and Krzysztof Motyka (Poland) will announce its final 
verdict and the winners. 

Krzysztof Motyka/curator
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Jedyny zawodowy teatr dramatyczny na terenie rzeszowa  
i województwa podkarpackiego. Działa od blisko 80 lat, został 
założony w 1944 roku jako teatr narodowy. Jego obecny gmach 
to dwa budynki. Duża scena mieści się w dawnym gmachu towa-
rzystwa gimnastycznego „sokół”, który został wniesiony w latach 
1890–1900, a Mała scena – w dawnej willi rodziny Holzerów.
Obecnie teatr tworzy blisko 90-osobowa grupa pracowników,  
w tym prawie 30-osobowy zespół utalentowanych i wszechstron-
nych aktorów. W ciągu sezonu  „siemaszkowa” wystawia około 400 
spektakli, w tym od 7 do 9 premier, dla prawie 70 tys. widzów. 
Jest wizytówką rzeszowa i spełnia istotną rolę w kreowaniu życia 
kulturalnego nie tylko miasta, ale całej południowo–wschodniej 
Polski. na deskach teatru wystawiana jest klasyka polska i obca, 
literatura dziecięca oraz dramat współczesny, a także gatunki 
muzyczne. 
Poza działalnością sceniczną teatr od 1997 roku prowadzi szajna 
galerię – poświęconą światowej sławy artyście teatru oraz pla-
stykowi rodem z rzeszowa – Józefowi szajnie. rzeszowski teatr 
jest także organizatorem Międzynarodowego Biennale Plakatu 
teatralnego oraz dwóch ogólnopolskich festiwali teatralnych: 
Festiwalu nowego teatru i rzeszowskich spotkań Karnawało-
wych. W 2019 r. teatr był pomysłodawcą i gospodarzem i edycji 
Międzynarodowego Festiwalu sztuk trans/MisJe rzeszów-Koszyce-
Ostrawa-Debreczyn-Lwów-troki. 

teatr iM. WanDY sieMaszKOWeJ 
W rzeszOWie

the only professional dramatic theatre in rzeszów and the Pod-
karpackie region, it has operated for nearly eight decades. it was 
launched in 1944 as the national theatre. its current headquarters 
comprise two buildings. its Large stage is located in a building from 
1890-1900, formerly housing sokół gymnastic society, and the 
small stage is in a villa once owned by the Holzer family.
at present the theatre personnel consists of nearly 90 people, 
including a crew of almost 30 talented and versatile actors and 
actresses. During one season “siemaszkowa” presents about 400 
performances, including between 7 and 9 premières, for a total 
audience of nearly 70 thousand people. it is the pride of the city, 
significantly contributing to the cultural life of rzeszów as well as 
the entire south-eastern Poland. its repertoire features Polish and 
foreign classics, contemporary drama, plays for children as well as 
musicals.  
in addition to its regular activities, the theatre since 1997 has been 
home to szajna gallery – dedicated to Józef szajna, a world-famous 
theatre director and visual artist born in rzeszów. the theatre also 
organises and hosts international Biennial of theatre Poster and 
two nationwide reviews: new theatre Festival and rzeszów Carni-
val Meetings. in 2019, the theatre hosted the first trans/MisJe in-
ternational Festival of arts, rzeszów–Košice–Debrecen–Ostrava–
Lviv–trakai. 

WanDa sieMaszKOWa tHeatre
in rzeszÓW

Wanda siemaszkowa theatre
ul. sokoła 7-9
35 010 rzeszów
Poland
www.teatr-rzeszow.pl



akademia sztuk Pięknych w Bratysławie jest renomowaną szko-
łą artystyczną z silną pozycją pośród słowackich uniwersytetów 
i uczelni oferujących kształcenie artystyczne. W swojej działal-
ności szkoła koncentruje się nie tylko na kwestiach artystycz-
nych i naukowo-badawczych, ale także na rozwijaniu współ-
pracy międzynarodowej w zakresie edukacji, sztuki i badań  
w ramach Unii europejskiej.  
akademia sztuk Pięknych jest jedną z największych i najstar-
szych słowackich instytucji oferujących kształcenie na kilku kie-
runkach artystycznych. Przez ponad sześćdziesiąt lat istnienia, 
szkoła ugruntowała swoją pozycję pośród uczelni artystycznych 
w europie Środkowej, a jednocześnie cały czas buduje swoją re-
nomę w Unii europejskiej. Pomimo, że uczelnia w swojej historii 
przechodziła wiele zmian, m.in. była poddawana naciskom ide-
ologicznym, na zawsze pozostała wierna postępowym ideałom. 
szczególnie w ostatnich 20 latach stale utrzymuje swoją pozycję 
wybitnej instytucji skupiającej się na edukacji artystycznej.
Misją akademii sztuk Pięknych w Bratysławie jest doskona-
lenie kształcenia na prowadzonych kierunkach, rozwijanie  
u studentów kreatywnego i krytycznego myślenia, wspieranie 
niezależnych badań naukowych oraz twórczości artystycznej, jak 
również pobudzanie kreatywności w społeczeństwie wyznającym 
wartości humanistyczne.

the academy of Fine arts and Design is an artistic educational insti-
tution with strong position and great prestige among other slovak 
universities and faculties focused on art. great deal of its perform-
ance is focused on artistic and scientific-research activities, as well 
as on emerging international cooperation within the european edu-
cation, art and research area.  
the academy of Fine arts and Design is one of the biggest and 
oldest slovak institutions offering university education in various 
study programmes focused on art. in more then six decades of its 
existence, the academy has established itself as an institution with 
strong position among art schools in Central european region, and at 
the same time it is continually strengthening its position within the 
european Union. Despite the fact, that aFaD was confronted with 
numerous changes during its existence, including various ideologi-
cal pressures, it has always remained committed to its progressive 
nature. especially in last twenty years, it has maintained its position 
of prominent institution of higher education with focus on fine arts. 
the mission of the academy of Fine arts and Design in Bratislava is 
to enhance education in accredited study programmes,  strengthen 
creative and critical thinking, support independent artistic and sci-
entific research and artistic creation, as well as to encourage  crea-
tive spirit of the human society adhering to humanistic values.

aCaDeMY OF Fine arts  
anD Design in BratisLaVa

aKaDeMia sztUK PiĘKnYCH  
W BratYsŁaWie

academy of Fine arts and Design
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
slovakia
www.vsvu.sk



Wydział sztuki i Wzornictwa na Uniwersytecie Jana evangelisty 
Purkyněgo w Uściu nad Łabą, jako szkoła artystyczna w swojej 
działalności odwołuje się do historii sztuki, filozofii i nauki będą-
cych podstawą tradycyjnych wartości akademickich, które są tu 
intensywnie rozwijane w połączeniu z nowatorskimi koncepcjami 
artystycznymi i teoretycznymi przy jednoczesnym uwzględnieniu 
zagadnień społecznych i kulturowych współczesnego świata. 
stara się kultywować i rozwijać tradycyjne rzemiosła i techniki 
artystyczne, jednocześnie szukając sposobów na odkrywanie  
nowych technologii, które mogą być wykorzystywane w twór-
czości artystycznej nie tylko dla wyrażania własnych przemyśleń, 
ale również do tworzenia wypowiedzi zgodnych z najnowszymi 
trendami, opartych na odkryciach naukowych i umożliwiających 
rozwój współczesnej społeczności artystycznej.
Program nauczania sztuk pięknych na Wydziale sztuki i Wzornic-
twa zapewnia wszechstronne kształcenie obejmujące zagadnienia 
artystyczne, teoretyczne i praktyczne dla projektantów, grafików, 
fotografów, artystów zajmujących się mediami cyfrowymi i kurato-
rów sztuki współczesnej.
to żywy organizm, który łączy wiedzę warsztatową i znajomość 
teorii z możliwościami wynikającymi z realizacji wystaw, oraz 
prezentacji i publikacji własnych prac. W ten sposób rozwija 
wielowymiarowe środowisko twórcze instytucji akademickiej, 
w której prowadzona jest nowatorska działalność artystyczna  
i badawcza odgrywająca ważną rolę nie tylko w rodzinnym mie-
ście Uście nad Łabą, ale także na arenie krajowej i międzynaro-
dowej.

We consider the Faculty of art and Design, Jan evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem to be an art and design school respect-
ful to the history of art, philosophy and science as traditional aca-
demic values   to be vigorously developed and framed into innova-
tive artistic and theoretical views, while coping with current social 
and cultural challenges.
We endeavour to preserve and develop traditional craft and artis-
tic techniques while simultaneously seeking ways to explore new 
technologies that exploit the possibilities of artistic creation not 
only for the sake of personal reflection but also to take part in iden-
tifying current trends based on scientific findings and shaping the 
contemporary or so-called artistic community.
the Fine arts study program at the Faculty of art and Design pro-
vides comprehensive artistic, theoretical and practical training for 
designers and graphic designers, photographers and artists focus-
ing on digital media and curators of contemporary art.
We are a living organism joining what is learned in the studio with 
theoretical disciplines and with exhibition, presentation and pub-
lication opportunities. We thus give life to a holistic creative envi-
ronment whose innovative artistic and research activities simulta-
neously play the role of a vibrant academic institution within the 
broader community not just in its home town of Ústí nad Labem, 
but also in national and international contexts.

FaCULtY OF art anD Design 
(FUD-UJeP) in Ústí naD LaBeM

WYDziaŁ sztUKi i WzOrniCtWa 
(FUD-UJeP)  
W UŚCiU naD ŁaBĄ 

Faculty of art and Design (FUD- UJeP)  
Pasteurova 3544/1  
400 96 Ústí nad Labem
Czech republic
www.fud.ujep.cz/en/
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