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A przez dziurkę kreski ciurkiem
sypią się za Grzesiem…
Wielki Artysta Grzegorz Marszałek Koronny, nie województwa, nie Senatu RP, a Uniwersum. Autor
trudnej do zmierzenia, gigantycznej liczby projektów, plakatów, ilustracji, rysunków... Wielka ilość nie
kojarzy się dobrze z jakością. W przypadku naszego Mistrza, jakość Jego wytworów jest permanentnie, upiornie De Lux. Grzegorz jest bogiem w swoim obszarze aktywności, ale jest też człowiekiem
i jako człowiek to znowu Mount Everest. Człowiek o formacie XXXL. Niezwykle wrażliwy, empatyczny,
światły, porażająco dowcipny, wybitny gawędziarz – nasz Marszałek Uniwersum.
Tony lukru spływają na postać naszego bohatera, rafinerie ledwie nadążają z produkcją surowca. Ale ta
akcyjność jest warta sprawy. Wirtuoz bezbłędnie trafnej metafory, wirtuoz szaleńczo wrażliwej kreski,
mistrz perfekcyjnej puenty, bezlitosny kpiarz, finezyjny ironista, nostalgiczny melancholik, ale nade
wszystko ciepły w opisywaniu świata Człowiek.
Jego aktywność twórcza artykułuje się za pomocą języka wizualnego. Translacja na słowa tej potęgi
energii wydaje mi się nadużyciem, więc nie podejmuję się analizy twórczości Mistrza. Każdy komentarz
werbalny zuboży, zniweczy szlachetną jakość Jego kreacji. Odbiorca w kontakcie ze sztuką Marszałka
musi sam nawiązać dialog – nie ma innego wyjścia. Ale nie jest to przymus – jest to naturalną potrzebą
człowieka, obcowanie ze zjawiskami szlachetnymi i wartościowymi.
Jako artysta grafik bezsprzecznie należy do nielicznej, elitarnej grupy twórców, którzy wypracowali
swój własny, rozpoznawalny język wypowiedzi. Szczególnie dzisiaj, w dobie globalnej wioski, taka cecha
należy do unikalnych.
Grzegorz Marszałek na wystawie w Galerii Łazienna pokazuje kilkadziesiąt plakatów i szczególnie
wartościową kolekcję – nigdy i nigdzie niepokazywanych – rysunków. Są to rysunki „śmieciowe”,
„śniadaniowe”, „korekcyjne”, robione na strychu, w piwnicy, w trakcie konferencji, podczas jazdy
rowerem – robione zawsze i wszędzie.
Są one jak konieczność oddychania, odżywiania, odpoczynku... „Czytanie” tej kolekcji to bezsprzecznie
unikalny, logiczny, niezwykle trafny, cudownie przepiękny kontakt z przewodnikiem po arkanach ludzkiej
egzystencji.
Jest w tym bedekerze wszystko. Jest też rozdział,
w którym, jak zawsze wrażliwą i finezyjną kreską,
Artysta subtelnie „świntuszy”. Ale i w tym wypadku,
ryzykowne rysunki nie powodują rumieńca zażenowania na policzkach odbiorcy. Po prostu obcujemy
z wielką kulturą.
Koniec ględzenia.
Mes hommages, Panie Marszałku.
grzegorznowicki

Portret Prof. Grzegorza Nowickiego, 2006, rysunek, tusz.

Grzegorz Marszałek urodził się w 1946 roku w Świnnej koło Żywca. Studiował na
Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971 roku w pracowni Lucjana Mianowskiego i Waldemara Świerzego. Od 1971 roku wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 1994
roku otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W 1995 roku objął kierownictwo Pracowni Plakatu i Ilustracji w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Od 1998 do 2010 roku pełnił funkcję kierownika Pracowni Plakatu w WSSU
w Szczecinie, a od 1999 do 2010 – Katedry Komunikacji Wizualnej ASP w Poznaniu. Od wielu lat kieruje Pracownią Plakatu na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu (dawnej ASP). Zajmuje się ilustracją, rysunkiem i grafiką użytkową,
projektuje plakaty, okładki książek, katalogi, znaki graficzne, szaty graficzne gazet i periodyków.
Brał udział w wielu wystawach plakatów w Polsce i za granicą. Od 1971 roku był obecny we wszystkich
edycjach Międzynarodowego Biennale Plakatu – Warszawa, Brno, Lahti, Fort Collins, Toyama, Ogaki.
Ważniejsze laury przyznane artyście to: wyróżnienie na VIII Biennale Plakatu Polskiego – Katowice 1977,
Srebrny Medal na Międzynarodowym Biennale Grafiki Użytkowej – Brno 1978, Medal i I Nagroda w dziedzinie grafiki na VII Festiwalu Sztuk Pięknych – Warszawa 1978, Srebrny Medal na Biennale Plakatu Polskiego – Katowice 1979, III Nagroda za plakat w konkursie „The Hollywood Reporter” – Los Angeles 1981,
wyróżnienie jury na II Międzynarodowym Salonie Plakatu – Paryż 1988, wyróżnienie na XII Międzynarodowym Biennale Plakatu – Warszawa 1988. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów w kraju i za granicą
oraz w kolekcjach prywatnych.

1.

W mijającym roku Galeria Łazienna prezentowała cykl wystaw poświęconych grafice.
Wieńcząca go wystawa prac Grzegorza Marszałka wydaje się z wielu względów wyjątkowa.
Prezentujemy dorobek wybitnego artysty i wychowawcy kilku pokoleń twórców, wielokrotnie
nagradzanego, ostatnio Złotym Medalem na
XXIV Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach
(za plakat Waldemar Świerzy – In memoriam).
Bogactwo artystyczne pokazywanych prac
unaocznia różnorodne źródła inspiracji Grzegorza Marszałka. O wyjątkowym charakterze
wystawy świadczy jej koncepcja, dająca możliwość „podglądania” procesu powstawania dzieła. Znalazły się tu m.in. projekty, pierwsze szkice
czy „rysunki śniadaniowe”, stanowiące kontrast
do słynnych na całym świecie plakatów. Na wystawie można również zobaczyć takie perełki, jak
ocenzurowany plakat, stworzony z okazji XXXV-lecia ZPAP. Widnieją na nim podpisy przedstawicieli sztuki, złożone w przeddzień stanu wojennego jako wyraz buntu przeciw cenzurze.
Twórczość Grzegorza Marszałka to nie tylko
fascynujące dzieła sztuki, ale także kawał historii polskiego teatru i kina. Artysta współpracował z instytucjami kultury z całej Polski. Tworzył
plakaty do spektakli realizowanych na zasłużonych scenach: w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, w Teatrze Powszechnym
im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, w Teatrze
Polskim w Szczecinie, w Teatrze im. Stefana
Jaracza w Łodzi, w gdańskim Wybrzeżu, by wymienić najbardziej znane. Owe plakaty towarzyszyły wielu pamiętnym inscenizacjom, choćby
Igraszkom z diabłem Jana Drdy Teatru Na Woli.

Szczególnie owocna była współpraca artysty
ze scenami poznańskimi, składają się nań m.in.
plakaty dla Teatru Wielkiego, Teatru Muzycznego czy Teatru Animacji – jeszcze z czasów, gdy
nosił on nazwę Marcinek, ponadto jubileuszowy
plakat stworzony z okazji setnej rocznicy istnienia Teatru Polskiego w Poznaniu, w tym roku obchodzącego jubileusz po raz 140.
Na wystawie znalazły się także prace zapowiadające filmy, które trwale wpisały się w dzieje kinematografii polskiej i zagranicznej. Część z nich
to rozpoznawalne na całym świecie plakaty do
takich obrazów, jak Obywatel Kane, Poszukiwacze zaginionej arki, M.A.S.H. czy Harry Angel. Są wśród nich także kongenialne plakaty do
Śmierci na żywo – jednego z ostatnich filmów
Romy Schneider, czy do Corleone, słynnego
obrazu z Claudią Cardinale, a także do festiwali,
jak choćby plakat zapowiadający Międzynarodowy Przegląd Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Ale
kino!”. Grzegorz Marszałek zaprojektował również okładkę do wydania DVD kultowego obrazu
George’a Lucasa THX 1138. Bywało, że plakaty
zdobywały dalece większą sławę od samych dzieł
filmowych.
Najsłynniejsza strona działalności artystycznej Grzegorza Marszałka to – przy całym jej
kunszcie – jedynie część twórczości artysty,
pozwalającej znaleźć się w świecie niezwykłym,
zapukać do drzwi wielkiej tajemnicy, jaką stanowią pokazywane dzieła. Te drzwi warto otworzyć
bez względu na to, skąd się tu przybywa.
Katarzyna Maćkała
Kurator wystawy
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Nie zaczynam dnia bez kreski – Grzegorz Marszałek w Galerii Łazienna, 2015, plakat, offset.
Waldemar Świerzy (1931-2013) – In memoriam, 2014, plakat, druk cyfrowy.
Błogie dni, Deirdre Kinahan, Teatr im. Stefana Jaracza Ateneum w Warszawie, 2015, plakat, offset.
Nouveau salon des cent, Exposition internationale d’affiches, Hommage à Toulouse-Lautrec, Editions
Odyssée, Graulhet, 2001, plakat, offset.
5. Blues Brothers, film produkcji amerykańskiej, 1983, plakat, offset.
6. M.A.S.H., film produkcji amerykańskiej, 1990, plakat, offset.
7. Poszukiwacze zaginionej arki, film produkcji amerykańskiej, 1983, plakat, offset.
8. 100 lat Teatru Polskiego, Poznań 1875-1975, Teatr Polski w Poznaniu, 1975, plakat, offset.
9. Don Carlos, Giuseppe Verdi, Państwowa Opera we Wrocławiu, 1985, plakat, offset.
10. Wielkanoc, August Strindberg, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, 1980, plakat, offset.
11. 6. Festiwal Kultury Studentów PRL, SZSP, 1977, plakat, offset.
12. Chrystus zatrzymał się w Eboli, film produkcji włoskiej, 1981, plakat, offset.
13. Wystawa malarstwa 5. Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Spychalskiego, Biuro Wystaw Artystycznych,
Poznań, 1978, plakat, offset.
14. 35 lat ZPAP 1945-1980, Biuro Wystaw Artystycznych, Poznań, 1980, plakat, offset.
15. Przed sklepem jubilera, Karol Wojtyła, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, 1981,
plakat, offset.
16. Eustachy Wasilkowski 1904-1977, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1994, plakat, tempera.
17. Ilustracja, tempera.
18. Jan Chrzciciel Stokfisz, Biuro Wystaw Artystycznych, Poznań, 1977, plakat, offset.
19. Paweł Kromholz, Biuro Wystaw Artystycznych, Poznań, 1976, plakat, offset.
20. Rive Droite, 1975, sitodruk.
21. Najlepsza kombinacja, 1975, sitodruk.
22. Rysunki śniadaniowe (Doppel Herz I), rysunek, długopis.
23. Rysunki śniadaniowe (Doppel Herz II), rysunek, długopis.
24. Rysunki śniadaniowe (Palec), 1992.
25. Rysunki śniadaniowe (Uzależnienie od Facebooka), rysunek, flamaster.
26. Blues Brothers – projekt, rysunek, ołówek.
27. Rysunki śniadaniowe (I love you), rysunek, tusz.
28. Rysunki śniadaniowe (Kolumny), rysunek, tusz.
29. Rysunki śniadaniowe (Les Olives), rysunek, tusz.
30. Rysunki śniadaniowe (Koperta), rysunek, ołówek, tusz.
31. Rysunki śniadaniowe (Howard Hughes. Interview), rysunek, flamaster.
32. Głowa I, rysunek, tusz.
33. Głowa II, rysunek, tusz.
34. Głowa III, rysunek, tusz.
35. Owad, rysunek, tusz.
36. Kot, rysunek, tusz.
37. Portret Profesora Kępińskiego, rysunek, tusz.
38. Uszkodzona ręka, rysunek, tusz.
39. Portret Profesora Teisseyre’a, rysunek, tusz.
40. Gangster I, rysunek, ołówek.
41. Gangster II, rysunek, ołówek.
42. Gangster III, rysunek, ołówek.
43. Portret z głowo-kartką, rysunek, ołówek.
44. Rysunki śniadaniowe. Korekto-szkice, 2012, rysunek, tusz.
45. Rysunki śniadaniowe. Korekto-szkice, 2011, rysunek, długopis.
46. Autoportret z czosnkiem, 2000, rysunek, tusz.
47. Portret Agatki, 1993, rysunek, ołówek.
48. Projekt kostiumów do Don Juana I, rysunek, tusz.
49. Projekt kostiumów do Don Juana II, rysunek, tusz.
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