Co artyście w duszy gra. Profesor
Alfred Hałasa z Montrealu.
Galeria Domu Polonii w Krakowie
Henryka Milczanowska
kurator wystawy
18 października 2018 r. w galerii Domu Polonii w Krakowie została uroczyście
otwarta wystawa plakatów prof. Alfreda Hałasy, wybitnego artysty, wykładowcy
Uniwersytetu Québec w Montrealu. Wystawa należy do cyklu wystaw Fundacji
Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939-1989, promującej wybitnych artystów polskich,
tworzących poza granicami kraju i jednocześnie towarzyszy wydarzeniom
kulturalnym Jubileuszu 200 lat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z tej okazji
Akademia Sztuk Pięknych i Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych
przygotowało uroczystą promocję albumu poświęconego polskiemu artyście, jako
podziękowanie za całokształt pracy twórczej i wkład w rozwój sztuki design’ u na
świecie.
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Idea wystawy, została pomyślana, jako przedstawienie aranżacyjnego portretu
twórcy – Polaka, któremu pomimo wieloletniej rozłąki z krajem, wciąż Ona –
Ojczyzna w duszy gra. Obecny na wernisażu prof. Hałasa nie krył wzruszenia i
zwracając się do widzów, przyjaciół, podkreślał, że nigdy nie urwała się nić
wiążąca Go z ojczyzną, a z wiekiem, staje się Ona coraz mocniejsza.
W tym miejscu należałoby przypomnieć bogaty życiorys artysty – emigranta,
wielokrotnie symbolicznie zawarty w tematycznych przedstawieniach plakatów.
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Alfred Hałasa urodził się w 1942 roku w Zawadzie koło Zamościa. Jest
absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom z
architektury wnętrz (1968) i wzornictwa przemysłowego (1971). W 1972 wyjechał
do Francji, gdzie podjął pracę w paryskiej agencji wzornictwa przemysłowego
Parisienne d’esthétique industrielle (A.P.E.S.), a następnie w Société d’études
coordonnées (S.E.C.). W 1975 r. podjał decyzję o emigracji do Kanady. Dwa lata
później został profesorem na Uniwersytecie Québec w Montrealu, na wydziale
wzornictwa przemysłowego. Artysta od 40 lat pracuje na tej samej uczelni,
prowadzi zajęcia z metodologii i składni grafiki projektowej. Jako wychowawca
wypromował ponad 4 000 studentów swojego wydziału. W 1980 roku
współorganizował laboratorium badań eksperymentalnych w komunikacji
wizualnej „Bretelle”. W 1981 roku utworzył z kolegami Centre de Design i Design

International – coroczne letnie kursy, konferencje i warsztaty z projektowania
przemysłowego prowadzone przez najlepszych specjalistów świata. Kierował
licznymi przedsięwzięciami edukacyjnymi, przyczynił się tym samym do
rozsławienia szkoły wzornictwa przemysłowego UQAM na całym świecie. Zasiadał
jako przewodniczący w jury: konkursu na ilustrację LUX w 2004 roku,
krakowskiego Festiwalu Plakatu Reklamowego w 2005 roku i Biennale Plakatu w
Chicago w 2008 roku. Równolegle sam wielokrotnie organizował wystawy plakatu
polskiego na UQAM University. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów
kanadyjskich, a także w polskich kolekcjach – największa, 200 plakatów, w
Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Muzeum Plakatów w Wilanowie,
Fundacji Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939-1989 w Warszawie i w zbiorach
prywatnych kolekcjonerów.
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W 2014 roku macierzysta uczelnia artysty, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
uhonorowała go tytułem doktora honoris causa.
Kolejne wystawy Alfreda Hałasy będą prezentowane już w 2019 roku, w styczniu
w Muzeum Plakatów w Wilanowie, w marcu w CKZamek we Wrocławiu.
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