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RAFAŁ OLBIŃSKI, rocznik 1943, absolwent Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej. Od lat studenckich zajmował się grafiką i plakatem, uczestnicząc
w wielu polskich i międzynarodowych
wystawach. Był autorem oprawy graficznej magazynu „Jazz Forum”. Projektował okładki płyt m.in. Krzysztofa Klenczona i Breakautów. W 1981 wyjechał
z Polski i osiadł w Nowym Jorku, gdzie
debiutował okładką do pisma „Psychology Today”, a następnie współpracował
z najbardziej prestiżowymi czasopismami
amerykańskimi i europejskimi („Newsweek”, „Time”, „Business Week”, „The New
York Times”, „Atlantic Monthly”, „Playboy”,
„New Yorker”, „Omni”, „Der Spiegel”). Od
1985 roku wykładał w School of Visual Arts
w Nowym Jorku. W 1994 otrzymał paryską nagrodę za najbardziej pamiętny
plakat roku (International Oscar for the World’s Most Memorable Poster „Prix Savignac”
1994). W tym samym roku otrzymał nagrodę czasopisma Creative Review w Londynie za
najlepszą brytyjską ilustrację, a rok później wygrał konkurs na plakat „Nowy Jork – stolica
świata”. Rok później otrzymał nagrodę Stephana Dohanosa przyznawaną przez członków
Stowarzyszenia Ilustratorów Nowojorskich za najlepszą pracę roku. W 2002 roku miasto Fondi we Włoszech przyznało mu nagrodę „Premio Divina Giulia” za wybitny wkład do sztuki
współczesnej.
Rafał Olbiński jest także twórcą licznych plakatów teatralnych i operowych m.in. dla New
York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera, Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Jest autorem scenografii do „Don Giovanniego” w Operze Filadelfijskiej, oraz 30-metrowej kurtyny dla Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Artysta projektuje również plakaty dla wielu prestiżowych instytucji
międzynarodowych.
Prace Olbińskiego znajdują się w kolekcjach m.in.: The National Arts Club w Nowym Jorku,
Smithsonian Institute and Library of Congress w Waszyngtonie, Suntory Museum w Osace
oraz w wielu prywatnych zbiorach w USA, Japonii i Europie. W 2002 roku wybrane obrazy
Rafała Olbińskiego umieszczono w programie projekcji na Grand Central Station w Nowym
Jorku, w panteonie Great Art na cześć obchodów Dnia Ziemi. Jego prace odznaczają się
specyficznym typem obrazowania, który zaskarbił mu opinię surrealisty cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem i popularnością.
Olbiński jest malarzem-poetą, który przedstawia obraz naszego świata przy wykorzystaniu
szerszej refleksji – Anne-Julie Belmont, Universe of Arts, Paryż.
Nieokiełznana wyobraźnia i świetna technika pozwalają widzieć w nim jednego z najbardziej znanych współczesnych surrealistów – „New Yoker”.

R afał O lbiński –

niezwykłe zjawisko artystyczne na firmamencie sztuki

Nie ukończył akademii sztuk pięknych. Oskarżany przez wielu krytyków o kicz, przyciągający
na wystawy tłumy wielbicieli. Jeden z najbardziej znanych na świecie współczesnych polskich artystów. Jego prace sprzedają się „jak świeże bułki”, osiągając bardzo wysokie ceny
na aukcjach. W czym tkwi tajemnica popularności i sukcesu Rafała Olbińskiego?

P owrót

do źródeł

Zmęczenie współczesną sztuką widać coraz bardziej gołym okiem. Awangardowi artyści
dobrnęli w zasadzie do kresu swoich pomysłów, szokujących, bądź niezrozumiałych zupełnie dla współczesnego odbiorcy. Sztuka zjada własny ogon, zasklepiając się w swojej
hermetyczności. Opinie krytyków zupełnie rozjechały się z gustem przeciętnego odbiorcy.
Fascynacja brzydotą i wywoływanie skandali, mające często pokryć warsztatowe braki artystów, są w rzeczywistości świadectwem kryzysu czegoś więcej – całej europejskiej
cywilizacji.
Na takim tle, coraz częściej pojawiają się artyści, którzy „szokują” powrotem do źródeł sztuki,
do czasów antycznych, kiedy to nadrzędnym celem było poszukiwanie piękna. Jednym
z nich jest właśnie Olbiński, w sposób świadomy używający w swojej twórczości starych
wzorców, nawiązujących do starożytności, malarstwa renesansowego czy mistrzów XVII
wieku. Realizm (surrealizm) w jego pracach, działa jak ożywczy i świeży powiew, jeszcze raz
pokazując ponadczasowość dawnych rozwiązań. Oczywiście, artysta ich nie kopiuje, ale
nimi się żywi, tworząc własny, i co ogromnie istotne, rozpoznawalny przekaz.
M etafora
Olbiński, co wydaje się kluczem dla jego twórczości, jest poetą pędzla. Tak w poezji, jak
też w jego twórczości główną rolę odgrywa metafora. Arystoteles jej znaczenia upatrywał
w przeniesieniu nazwy jednej rzeczy na inną, poeci uczynili z niej środek do obrazowania.
Olbiński z tego obrazowania uczynił swój przekaz (dzieło–obraz). Jest czymś niezwykłym i fascynującym jak potrafi w skrócie metafory nie tylko ukazać zjawisko, problem, otaczającą
nas rzeczywistość ale także podsuwa nam własny trop dla ich zrozumienia. Jego niezwykła umiejętność operowania metaforą ujawnia się szczególnie w plakatach i projektach
okładek. Olbiński z jednej strony nawiązuje w nich do znakomitych osiągnięć tzw. polskiej
szkoły plakatu, z drugiej zaś uzupełnia je własną intuicją, niczym nieograniczoną fantazją.
Zestawione ze sobą w różnych kontekstach, proponują widzowi nowe spojrzenie na rzeczywistość, ułatwiające nie tylko jej poznanie, ale także zrozumienie. Otwierają mu oczy,
by mógł dostrzec to, co do tej pory było zakryte. Tworząc, Olbiński pełną garścią czerpie
z mitologii, religii, postaci literackich. W ten sposób także powraca nie tylko do głównego,
tradycyjnego nurtu światowego malarstwa, ale także do źródeł kultury. Olbiński, co warte
jest podkreślenia, używa metafory także przy opisie współczesnego świata i towarzyszących
mu różnorakich problemów i zjawisk. Artysta nie pozostaje wobec nich obojętnym, pokazując również największe zagrożenia, jakie przed nami stoją.
P iękno

świata

Olbiński patrzy na świat oczyma poety. Widzi w nim przede wszystkim piękno, co nie znaczy,
że zamyka oczy na zło, które jest immamentną częścią tego świata. Obrazy artysty są nie
tylko swoistym hymnem pochwalnym dla Stwórcy, on sam staje się demiurgiem, chcącym
uzupełnić, bądź poprawić Jego dzieło. Łabędzie z ludzkim okiem, zwielokrotnione twarze,
kwitnące parasole, konie ze skrzydłami, są nie tylko odwołaniem do kulturowych archetypów, ale także kontynuacją (dopełnieniem) dzieła stworzenia.
Piękno świata przedstawionego przez Olbińskiego nosi znamiona utopi (nie istnieje w rzeczywistości – stąd zarzut kiczu). Nie ma w nim brzydoty, a jeśli się pojawia, to zawsze w opozycji
do piękna właśnie. Świat Olbińskiego, to świat z naszych snów i marzeń, to świat niczym
ze słynnej piosenki Luisa Armstronga. W tym świecie, piękna jest przyroda, piękne zwierzęta, a przede wszystkim piękne kobiety, niczym z obrazów Botticellego czy Leonarda.
Tęsknimy za nim, dlatego tak łatwo dajemy się uwieść artyście. Zapatrzeni w jego obrazy,
siadamy na soczystej trawie, obok pięknej kobiety, patrzymy na przesuwające się chmury po błękitnym niebie, i choć przez chwilę czujemy się jak w raju – młodzi, piękni i lepsi.
I jak tu nie kochać za to Olbińskiego?

Projekt okładki „TIME Magazine”, 2000
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Projekt okładki magazynu „TIME”
Inter City Blues, 1989
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Ilustracja do magazynu „TIME”, 1998
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Projekt do kampanii reklamowej banku US Trust , 1994
akryl, olej, płótno
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