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Pan Michał Piekarski urodził się w Warszawie w 1953 r. W latach 1973-1978 studiował na Wydziale 

Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom z plakatu obronił w pracowni prof. Macieja Urbańca w 1978 r. 

Tuż po studiach Piekarski rozpoczął pracę projektanta, zajmując się takimi dziedzinami, jak grafika 

wydawnicza, edytorska i projektowanie gazet. W Latach 1980-1984 projektował okładki 

podręczników dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego AR, do 1989 r. pracował również jako 

grafik w holenderskiej telewizji NOB. Na początku przemian ustrojowych zaczął współpracować  

z gazetą Twój Styl, aby w latach 1993-2002 być dyrektorem artystycznym całego wydawnictwa.  

W latach 2002-2006 pracował jako dyrektor kreatywny w wydawnictwach Edipresse (Pani, Uroda)  

i Gruner&Jahr Polska. Od 2006 r. współpracuje z Wydawnictwem Burda Communication,  

gdzie zaprojektował m.in. makiety miesięczników Dobre Rady i Mój Piękny Dom, a od 2012 r. jest 

dyrektorem artystycznym polskiej edycji Elle. W swojej bogatej działalności projektowej Pan Michał 

Piekarski tworzył okładki, ilustracje, książki i katalogi także dla takich wydawnictw, jak Czytelnik, 

Iskry, PiW, PWN, Wydawnictwo Ekonomiczne, Rosikon Press, Muza, Paskal i Arkady.  

 

Michał Piekarski stara się również uczestniczyć w ważniejszych wystawach, przeglądach  

i sympozjach, dotyczących projektowania graficznego. Warto tu wymienić chociażby Biennale 

Plakatu w Warszawie, Biennale Plakatu w Lahti, Wystwę Fotografii Polskiej Złoty Jantar, Salon 

Plakatu Polskiego w Warszawie, sympozjum dla wydawców FOLIO w Nowym Jorku. Za swą 

twórczość Piekarski otrzymał wiele krajowych i zagranicznych nagród, m.in. nagrodę główną za 

plakat Energia podczas Biennale Plakatu w Lahti (1979 r.) i nagrodę w Konkursie Fotografii Polskiej 

Złoty Jantar (1979 r.), uczestniczył też w konkursie PTWK na Najpiękniejszą Książkę Roku 

(Fizjologia roślin, 1985 r.; Madonny polskie, 1991 r.; Muzeum Plakatu, 1995 r.), Najpiękniejszą 
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Książkę Roku w Lipsku (Muzeum Plakatu, 1997 r.) czy Najpiękniejszą Książkę Międzynarodowych 

Targów Książki (Polacy w sztuce świata, 2001 r.). 

Od 2010 r. Pan Michał Piekarski zajmuje się również pracą dydaktyczną, wykładając na Wydziale 

Grafiki w Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. 

 

Piekarski w swojej pracy grafika zajmuje się takimi dyscyplinami, jak projektowanie albumów, 

znaczków pocztowych, książek oraz makiet czasopism. Zwłaszcza w tych dwóch ostatnich obszarach 

może poszczycić się potężnym dorobkiem. Swoją drogę twórczą zaczynał pod koniec lat 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku, od początku zafascynowany grafiką edytorską. Z tego okresu na 

szczególną uwagę zasługuje seria publikacji naukowych dla Wydawnictwa SGGW-AR. Chociaż 

projekty książek powstawały na przestrzeni 4 lat (1980-1984), stworzenie przez niego przejrzystego 

kodu geometrycznych ilustracji pozwoliło na zachowanie konsekwencji i spójności wizualnej 

wszystkich pozycji. Zresztą, tworzenie serii wydawniczych wydaje się być intrygującym 

zagadnieniem projektowym, do którego Piekarski podchodzi z dużą atencją. Wystarczy tu wspomnieć 

chociażby bardzo dobre projekty tomików poezji ks. Jana Twardowskiego dla Rosikon Press (2004-

2006 r.), albumów z malarstwem ze zbiorów NBP (Sztuka europejska i Malarstwo polskie, 2009- 

2010 r.) czy serii wydawniczej, obejmującej wywiady Elżbiety Dzikowskiej (Artyści mówią, 2011 r.).  

 

Przy omawianiu twórczości Pana Michała Piekarskiego należy zwrócić szczególną uwagę na 

podejście grafika do zagadnień związanych z mikrotypografią, konstrukcją strony i modulacją łamu. 

Dobór kroju pisma, a przede wszystkim nowatorstwo w konstruowaniu zawiłych układów 

typograficznych, stają się w niektórych projektach podstawowym językiem plastycznym. Doskonale 

widać to w wydawnictwach poświęconych poezji, gdzie Piekarski ze sprawnością żonglera zapełnia 

białe strony kompozycjami literniczo-typograficznymi. Za przykład niech posłuży projekt Już znikąd 

nicości Mieczysława Michnickiego (2001 r.) czy tomik poezji Kochaj wierszem, wydany przez 

miesięcznik Twój Styl (2000 r.). 

 

Drugim, równie ważnym, rozdziałem w twórczości Michała Piekarskiego jest szeroko rozumiane 

projektowanie gazet i czasopism. Jest to projektowanie żmudne i niewdzięczne. „Żmudne”, gdyż 

wymaga ogromnej wiedzy oraz umiejętności typograficznych, graficznych i z zakresu psychologii 

widzenia. „Niewdzięczne” zaś, ponieważ mało kto zdaje sobie sprawę, dlaczego jedne gazety czyta się 

łatwiej lub przyjemniej od innych. Na pewno każdy z nas zetknął się z czasopismami Twój Styl, Pani, 

Polityka czy Elle. Wszystkie wymienione (i wiele innych) projektował Piekarski, wpisując się tym 

samym na stałe w krajobraz rodzimego rynku prasowego. Przy tej okazji nie można zapomnieć, że jest 

on nie tylko autorem makiet i okładek, ale również winiet, chociażby wspomnianych już Twojego 

Stylu i Pani – doskonale rozpoznawalnych i działających dziś już niemalże jak znak.  
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Patrząc na obszar działalności twórczej Piekarskiego, oczywistym wydaje się kierunek, w którym 

podążyła jego praca doktorska. Jest nią opracowanie graficzne książki Krzysztofa Łoszewskiego pt. 

Dress Code. Tajemnice męskiej elegancji. Po wnikliwym zapoznaniu się z tą pozycją można śmiało 

powiedzieć, że jest ona autorską impresją na temat dynamicznie zmieniającego się na przestrzeni 

wieków kanonu mody męskiej – mody, która przeobrażała się na drodze ewolucji lub zaskakujących, 

rewolucyjnych zmian. Jak pisze Krzysztof Łoszewski:  

Moda wyznacza nam swoje kanony, dzięki którym zachwycamy się nowymi trendami i tak długo jak 

żyją w blasku fleszy są pozytywnie oceniane. Wszystko się zmienia, gdy stają się passé, wtedy 

wykrzywiamy się z politowaniem, krytykujemy, że wulgarne, kiczowate i zadajemy sobie pytanie,  

jak mogły się podobać? 

 (Michał Piekarski „Dress Code. Tajemnice męskiej elegancji”, str. 174, Warszawa 2019 r.). 

 

Co w efekcie dostajemy? Starannie zaprojektowaną książkę, która podzielona została na dwie, 

radykalnie różniące się części. Pierwsza to niebywale plastyczny i różnorodny kolaż na temat 

poszczególnych części garderoby męskiej. Wybór ich na nazwy rozdziałów jest w tej książce bardziej 

emocjonalnym symbolem danej epoki lub obszaru kulturowego niż emblematycznym artefaktem.  

W części ilustracyjnej każdy rozdział zaprojektowany został inaczej, stając się tym samym 

plastycznym pastiszem stylu danego okresu historycznego. Zupełnie inaczej – niejako w kontraście do 

sekcji pierwszej – prezentuje się część opisowa. Widać tu cały kunszt i wieloletnie doświadczenie 

Michała Piekarskiego. Podstawowym założeniem, jakie – zdaje się – postawił sobie projektant było 

nieprzeszkadzanie w czytaniu i nieepatowanie nadmiernie rozdętymi układami typograficznymi.  

Z tego względu kompozycja stron jest bardzo klarowna, z dużymi marginesami, które wprowadzają 

więcej oddechu na kartach tej sekcji. Część tekstowa złożona została tłustym fontem dziełowym 

Surveyor Medium, pozwalającym na dość przyjemne i płynne czytanie. Jedyną ekstrawagancją,  

która nawiązuje do części pierwszej, są tytuły podkreślone dzięki zastosowaniu krojów historycznie 

związanych z daną epoką. Całość książki delikatnie dopełniona została żywą paginą, nawiązującą 

swoją formą graficzną do tytułu publikacji. Okładka to część najsłabsza tego projektu. Szara tektura 

nie do końca współgra z męską elegancją, tym bardziej, że każdy kontakt z dłońmi pozostawia na niej 

ślad. Format publikacji jest szerszy od standardowego A, przypomina niewielkich rozmiarów album. 

Taki wybór pozwala na lepsze komponowanie zdjęć i ułatwia czytelnikowi oglądanie – a to przecież 

ono wydaje się podstawą tego typu wydawnictw.    

 

Wróćmy jeszcze do części pierwszej książki, ponieważ jest ona najbardziej plastycznie zróżnicowana.  

Swoisty eklektyzm poszczególnych rozdziałów nadaje wydawnictwu oryginalnego kolorytu,  

a czytelnikowi nie pozwala się nudzić podczas „konsumpcji” tej lektury. Rozdział Kontusz 1661 

operuje surową i drapieżną strukturą rycin z portretu sarmackiego, żeby nagle przejść w pompatyczny 

i ozdobny barok na kartach rozdziałów Peruka 1740 i Pończochy 1789. Ciekawym pomysłem na 

layout jest rozdział Garnitur 1920, w którym fotografie z epoki i filmów umieszczono  
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w kompozycjach rodem wyjętych z neoplastycyzmu grupy De Stijl, a dokładniej Pieta Mondriana. 

Rozdział dotyczący kurtki (Kurtka 1960) swoją surowością, ostrym łączeniem czarno-białych zdjęć 

oddaje klimat czasów, w których rodziła się subkultura rockersów, z ich słynnymi cafe racerami,  

tak świetnie pokazana w filmie Dziki z Marlonem Brando. Layout rozdziału Koszula 1969, 

poświęconego epoce dzieci kwiatów, oparty jest na psychodelicznej stylistyce, zaś część opisująca 

męską biżuterię (Biżuteria 1980) zaprojektowana została jak punkowy fanzin. Tę część książki 

zamykają postmodernistyczne w charakterze rozdziały Bejsbolówka 1998 i Spodnie 2019. 

 

Biorąc pod uwagę całość projektu, można mieć wrażenie, że opiera się on na zasadzie kontrastu  

–  opozycji, która powstaje między gęstą i szaloną podróżą przez część ilustracyjną a lekkim  

i przejrzystym charakterem stron tekstowych. Może ta zasada, ten sposób plastycznej artykulacji 

najtrafniej właśnie oddaje charakter męskiej elegancji czy męskiego charakteru w ogóle?  

Wszak w modzie męskiej – o czym doskonale wie James Bond – nic nie zdoła zdetronizować 

czarnego smokingu i białej koszuli.  

 

Biorąc pod uwagę ogromne osiągnięcia w dziedzinie grafiki edytorskiej, wieloletnie doświadczenie  

w pracy artystycznej oraz wysoki poziom i oryginalność pracy doktorskiej, popieram wniosek Rady 

Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o nadanie mgr. Michałowi Piekarskiemu stopnia 

doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. 

 

 

 

Dr hab. Piotr Garlicki  


