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Jan Sawka i dzieło jego życia: Pomnik Pokoju dla Jerozolimy (fot. Archiwum)

9 sierpnia zawał serca zabrał w Nowym Jorku Jana Sawkę, wybitnego artystę plastyka.
Znanego grafika i jedną z największych indywidualności Polskiej Szkoły Plakatu, rysownika,
malarza kreatora form przestrzennych. Miał 65 lat.

Podziel się
Lubię to!

5 Wyślij

Przeczytaj więcej
Zmarł Marvin Hamlisch, król

Był laureatem wielu nagród i wyróżnień międzynarodowych. M.in. złotych i
srebrnych medali na międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie,
Lahti i Florencji.
Miał na swoim koncie ponad 70 indywidualnych wystaw w muzeach i
galeriach na całym świecie. Jego prace są wystawione w 60 muzeach, w tym
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w paryskim Centrum Georgesa Pompidou i nowojorskim Museum of Modern
Art (MoMA).
Jan Sawka urodził się 10 grudnia 1946 r. w Zabrzu. Jego ojciec był znanym
architektem, matka – lingwistką. W 1964 rozpoczął studia architektoniczne na

alarm24

Politechnice Wrocławskiej. Rok później równolegle studia malarstwa i grafiki.
Od 1972 roku mieszkał w Warszawie. Od 1976 roku w Paryżu, gdzie

Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
reklama

otrzymał stypendium artystyczne Centrum Georgesa Pompidou. Rok później
wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Nowym Jorku.
W mieście tym skoncentrowała się wówczas duża grupa znanych polskich
plastyków (Dudziński, Krauze, Czeczot, Olbiński, Kapusta). Zajmował się
plakatem i grafiką ilustracyjną. Publikował swoje rysunki m.in. w "New York
Times”.
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drogę Janowi Sawce do
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(fot. Archiwum)
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Forum
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Niebawem skierował swoje zainteresowania w kierunku form przestrzennych odwołujących się do
współczesnych problemów politycznych i społecznych. Wyrazem tego był cykl nazwany "Banners”
("Sztandary”), który zwrócił na polskiego artystę uwagę światowej krytyki.

Popularne
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Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach
w wielkich tarapatach
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Ukoronowaniem tego etapu twórczego miał być The Peace Monument (Pomnik Pokoju) zlokalizowany w
Jerozolimie, kolebce narodu żydowskiego, ale także trzech dominujących w świecie religii

Mieszkaniec Kraśnika zginął w Tatrach
Ruszył montaż nowych fotoradarów w woj.
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lubelskim. Gdzie staną?

monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.
Projekt powstał w 1996 roku we współpracy z Bartłomiejem Sapeto. Przesłaniem ideowym stała się dewiza
Mahatmy Ghandiego: "Nie ma drogi dla pokoju, bowiem sam pokój jest drogą”.

Serwisy tematyczne
Jak wrócić do pracy po
długim weekendzie?

Monument tworzyć ma 210 smukłych drążków z włókna węglowego wznoszących się do nieba,
reprezentujących judaizm, chrześcijaństwo i islam, a zwieńczonych symbolami tych religii: Gwiazdą Dawida,
krzyżem i półksiężycem. Kolorem pomnika miała być biel, barwa pokoju. W nocy miał być oświetlany białym
światłem.

Biel nie musi być nudna - oto
sposoby na ciekawą
aranżację łazienki

Drążki z symbolami wiary miały zostać wykonane przez brytyjskiego producent najtrwalszych masztów
jachtowych, a ich mocowanie miał zaprojektować i zrealizować japoński konstruktor Mitsuo Miyazaki,
specjalista w instalacji obiektów odpornych na wszelkie warunki, jakie mogą wystąpić na ziemi (w tym

Wszystko o mandatach zmiany w taryfikatorze,
odwołanie, windykacja.
Poradnik

trzęsienia ziemi, powodzie, huragany i warunki atmosferyczne).
Pod pomnikiem miało znaleźć się centrum dialogu, gdzie miałby się odbywać sympozja, konferencje,
wystawy i inne produkcje artystyczne poświęcone zagadnieniom pokoju na świecie.
Formę pomnika Sawki zaakceptowali przedstawiciele wszystkich trzech religii. Po latach dyskusji,
konsultacji i uzgodnień, Pomnik Pokoju na być zrealizowany. Trwa finalizowanie gromadzenia niezbędnych
środków. Projekt Polaka wyróżniono specjalną nagrodą AIA (American Institute of Architects).

Sonda
Czy płacisz abonament radiowo-telewizyjny?

Krótko przed śmiercią Jan Sawka ukończył multimedialny spektakl "Voyage” ("Podróż”), który będzie
towarzyszył przyszłorocznej trasie koncertowej Mickeya Harta, perkusisty zespołu Grateful Dead.

Tak
Nie

Był artystą nieobojętnym. Maestrię techniczną łączył z pasją wypowiadania się na wszystkie najważniejsze
tematy związane z kondycja ludzką, przede wszystkim wolnością człowieka.

Wideo
Sprzeciwem wobec nietolerancji, agresji i wojny oraz dowodzenie, że nie ma alternatywy dla pokoju,
tolerancji i wzajemnego poszanowania. Był przekonany, że cele te są niemożliwe do zrealizowania bez
konsensusu trzech najważniejszych religii światowych.
Kiedy wręczano mu nagrodę za projekt Pomnika Pokoju dla Jerozolimy, podkreślono, iż jak mało kto Jan
Sawka potrafi łączyć w jedność pasję i poezję. Taki był.
Pozostawił żonę Hankę, córkę Hannę Marię, zdolną reżyserkę-dokumentalistkę i scenarzystkę oraz dwóch
wnuków. Pogrzeb, zgodnie z jego wolą, odbędzie się w Polsce.
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Bob | dodano: 13 sierpnia, 17:31
Los Angeles pamieta: [url="http://www.latimes.com/news/obituaries/la-me-passings20120812,0,4088576.story"]http://www.latimes.com/news/obituaries/la-me-passings20120812,0,4088576.story
Rumian | dodano: 13 sierpnia, 17:03
Nie mial nic wspolego z karykaturzysta Henrykiem Sawka ze Szczecina. Na szczescie.
Gość | dodano: 13 sierpnia, 17:03
Nie mial nic wspolego z karykaturzysta Henrykiem Sawka ze Szczecina. Na szczescie.
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