Rafał Olbiński – światowej sławy polski malarz, grafik i twórca plakatu
właśc. Józef Rafał Olbiński, ur. 21 lutego 1943 r. w Kielcach – polski malarz, grafik i twórca
plakatów oraz jeden z przedstawicieli tzw. polskiej szkoły plakatu. Syn Józefa i Janiny
Chałupków, urodził się jako najstarszy z siedmiorga rodzeństwa. Jest absolwentem I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Po szkole średniej podjął naukę
na Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w 1969 r., uzyskując dyplom na Wydziale
Architektury. Po studiach zajął się grafiką, współpracując z czasopismem „Jazz Forum”,
w którym pełnił funkcję redaktora graficznego.
W 1981 r. wyjechał do Paryża, skąd rok później wyemigrował do Nowego Jorku. Powrót
do kraju uniemożliwiło mu wprowadzenie przez władze komunistyczne w Polsce stanu
wojennego. W 1985 r. podjął pracę jako wykładowca w nowojorskiej School of Visual Arts.
Prace Rafała Olbińskiego są eksponowane w licznych galeriach i muzeach, tj. Biblioteka
Kongresu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Toyamie i Carnegie Foundation w Nowym Jorku,
Muzeum Plakatu w Wilanowie. Są także gromadzone przez prywatnych kolekcjonerów
na całym świecie. Rafał Olbiński prowadzi także współpracę z pismami, tj. „The New York
Times”, „Newsweek”, „Business Week” czy „Der Spiegel”. W Polsce zajmował się,
m.in. projektowaniem okładek płyt, np. Krzysztofa Klenczona „Powiedz stary, gdzieś ty był”
(Pronit SX 1614) i Brekautów „Żagiel Ziemi” (Pronit SX 1821). Od 1997 r. do 2003 r.
regularnie tworzył też okładki polskiego miesięcznika psychologicznego „Charaktery” i był
współtwórcą wizerunku graficznego pisma.
Postanowieniem z 24 kwietnia 2012 r., za wybitne zasługi dla polskiej i światowej kultury,
za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej, został przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość
uhonorowania odbyła się 3 maja 2012 r.
Nagrody i odznaczenia – do połowy lat 90. zgromadził około 100 nagród, a oto
najważniejsze:
 1976 r. – I nagroda w konkursie Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu,



1994 r. – Międzynarodowy Oskar za najbardziej niezapomniany plakat na świecie
w konkursie „Prix Savignac” w Paryżu,
 1995 r. – I nagroda w konkursie „New York City Capital of the World”,
 2005 r. – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 złoty i srebrny medal Art Directors Club of New York,
 złoty i srebrny medal Society of Illustrators in New York.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Olbi%C5%84ski
Tę opowieść można zacząć tak: za górami, za lasami w Nowym Yorku...
W samym sercu city, gdzie każdy centymetr ziemi wart jest tysiące dolarów, znajdziemy
pracownię, a w niej szpakowatego malarza z pędzlem w dłoni.
https://www.weranda.pl/domy-i-mieszkania/stylowe-i-przytulne/rafala-olbinskiego-domi-pracownia

Rafał Olbiński – pracownia
Oto współczesna bajka o Rafale Olbińskim. Bajka, która miała mieć swój początek w zupełnie
innym miejscu. Jako uczeń liceum plastycznego w Kielcach marzył o artystycznym życiu
w stylu la boheme, o drewnianym poddaszu bez wygód, rzecz jasna, w Paryżu
na legendarnym Montmartrze. Jednak przypadek sprawił, że wziętego już w Polsce grafika
stan wojenny zastał w Nowym Jorku. Od tamtej pory minęło trzydzieści lat, a wymuszona
emigracja szybko zamieniła się fascynację nowym domem.
Rafał Olbiński - malarz z wyboru
Jego poetyckie metaforyczne obrazy zdobyły uznanie na całym świecie. Nic dziwnego,
przecież nawet dorośli lubią bajki, tym bardziej, gdy są o kobietach. Czasem wydaje się,
że największy problem mają z nimi krytycy. Do Olbińskiego docierają kąśliwe uwagi,
że kompozycja nie ta, że to, co tworzy, nie jest sztuką. Tego typu oceny go nie interesują.
Podkreśla, że został malarzem z wyboru, z wykształcenia jest architektem. Jego obrazy
przełożone na słowa mogą być równie dobrze ciekawymi historiami. – Może i maluję ckliwe,
kiczowate marzenia, które ma każda kobieta, choć nie każda się do tego przyzna, ale ludzie
chcą je oglądać – tłumaczy Olbiński. I czytać, bo jesienią zeszłego roku zadebiutował jako

pisarz. Jego „12 opowiadań” to obrazy do czytania. Jakiś czas potem dostał list
od nieznajomej, od Anny. „Piszę do Pana, bo przeczytałam opowiadania. Bardzo za nie
dziękuję, bo przypomniałam sobie, że mam skrzydła”. Innym razem, pewien filozof
z Argentyny odnalazł w jego metaforycznych obrazach ilustrację do swoich przemyśleń
i pierwszej książki. Właśnie takie „nagrody” są dla niego najcenniejsze.
Codzienność dzieli między dom i pracownię. W tej ostatniej, jak twierdzi, nie ma nic
romantycznego poza świetną lokalizacją między biurowcami Manhattanu. Panuje w niej
totalny bałagan, jak to w pracowni. Zerkając do środka, można by pomyśleć, że ktoś zrobił tu
sobie magazyn książek i obrazów. - Między nimi pracuję. Do tego nieustające telefony, faksy,
zamówienia „na jutro” z redakcji i teatrów z różnych zakątków globu. Nie mam czasu
na poszukiwanie weny. Muszę tworzyć szybko, wymyślam metaforę i maluję – opowiada
Olbiński.
W Nowym Jorku odkrył w sobie twardego faceta. Nie było to łatwe dla kogoś, kto opowiada
bajki. Uważa, że współczesne malarstwo fascynuje się brzydotą i z tego powodu nie zawsze
akceptowano jego klasyczne wizje piękna. Pytają go często: dlaczego, skoro siedzisz tutaj, nie
malujesz tych „kiszek” Nowego Jorku, nie rozpruwasz „brzucha bestii”? On woli jednak
docierać tam, gdzie jest ładna rzeka, czyste powietrze, gdzie nie ma hałasu, dymu, smrodu,
puszek po coca-coli. – Dlaczego takiego świata mamy nie oglądać na co dzień? – zastanawia
się. W Ameryce dużo się o sobie dowiedział. Przede wszystkim, że jest inny, egzotyczny przez
swój polski romantyzm i narodowe kompleksy. – Słowiańska dusza jest we mnie, inspiruje
mnie. Dlatego, choć stałem się takim nowojorskim rekinem, nie muszę nikogo rozszarpywać.
Jestem subtelniejszy, zakładam białe rękawiczki i wysyłam w świat metafory – żartuje
Olbiński. W pracowni ujawnia się jego towarzyska natura. Choć malowanie obrazów
związane jest raczej z samotnością, Olbiński lubi, gdy znajomi wpadają na kawę, wino. Kiedy
rozmawiają, najlepiej mu się pracuje. Zupełnie inaczej jest w domu – apartamencie
schowanym w zielonej części Manhattanu.

Mieszkanie Rafała Olbińskiego

Wchodzi się do niego przez korytarz przypominający wagon tramwajowy i wychodzi na mały
ogródek, skarb w tym mieście. – Za drzwiami zostawiam hałas biurowej maszynerii. Tutaj nie
dochodzi zgiełk samochodowych syren. Jeśli ktoś mieszkał w Nowym Jorku, to wie, o czym
mówię. W domu odcina się od szalonego tempa życia, by pograć w szachy z trzynastoletnim
synem Julianem, poczytać mu książki. Ostatnio zabrali się za Woltera, po angielsku, bo każdy
z nich uczy się języka na swój sposób. Mieszkanie urządziła żona, on nie miał wiele
do powiedzenia. Mariola uwielbia wyszukiwać stare meble, może dłubać przy nich
godzinami, malować je. Ustawia potem na nich swoją ceramikę. – Oddałem jej całe
terytorium, choć zaczyna już brakować miejsca, nawet na ścianach – mówi Olbiński. Gdyby
miało to zależeć od niego, pewnie wszystkie obrazy wysłałby w świat, bo nie zatrzymuje
tego, co tworzy. Prace, które wiszą w domu, wybrały jego kobiety – żona i córka Natalia.
– Pod żadnym pozorem nie mogę ich sprzedać. Nie pozwolą na to, bo są na nich
namalowane. Musiałbym się gęsto tłumaczyć – śmieje się artysta. Następne mieszkanie
urządzi już sam. Wymarzony domek na skarpie znalazł na Martynice. Jest jak z jego bajki,
z niesamowitym widokiem na ocean i niebo. Tam też będzie miał pracownię. Cóż, Paryż
znowu musi poczekać!

Plakaty Rafała Olbińskiego
Od 1985 r. jest wykładowcą School of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również
ilustracją, malarstwem, projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne
uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich
czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New York Times, New Yorker. Jest twórcą
bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla
amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco,
Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia Don Giovanniego w Filadelfii.

Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii,
Francji, Niemczech i w Polsce.
https://www.personalart.pl/rafal-olbinski?page=3

Randezvous with Poetry – Ikonografia

Konwencjonalny sentyment – Ikonografia

Dolce Vita – Ikonografia

Kiedyś będziesz tygrysem – Ikonografia

