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Jan Sawka

Foto: Bogdan Krężel / Forum/Visavis

Znany grafik, Jan Sawka zmarł w czwartek w Nowym Jorku. Miał 66 lat.
Przyczyną nagłej śmierci artysty był atak serca.
Zaczynał jako plakacista i grafik ilustracyjny. W latach 80. zasłynął jako autor przestrzennych obiektów
- tzw. Banners (Sztandary). Łączył je w cykle tematyczne, które nawiązywały do współczesnych
problemów społecznych i politycznych. W 1978 r. Sawkę nagrodzono złotym medalem na VII
Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie.
Oprócz grafiki, artysta zajmował się rysunkiem, malarstwem oraz architekturą.
Emigrant. Francja, potem USA
Urodził się w Zabrzu. W latach 60. studiował architekturę na wrocławskiej Politechnice oraz malarstwo i
grafikę na PWSSP we Wrocławiu.
Na początku lat 70. artysta przeniósł się do Warszawy. W 1976 r. wyjechał na stypendium do Paryża,
gdzie postanowił pozostać na stałe. Rok później - obawiając się deportacji do kraju - osiedlił się w USA.
Do końca życia mieszkał w Nowym Jorku. Zmarł w swoim domu w High Falls.
Autor: MON / Źródło: Polskie Radio
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