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"Sfera" - sztandary Jana Sawki z lat 1981-91 w Muzeum Narodowym Fot. Wacław Klag

SZTUKA. Malarstwo i grafikę studiował we Wrocławiu. Mieszkał w Krakowie (1970-72), Warszawie, a potem w USA. Tam zmarł w 2012
r. Twórczość Jana Sawki Muzeum Narodowe przypomina wystawą otwartą wczoraj w Gmachu Głównym.

Kraków zapamiętał Jana Sawkę z jego współpracy z teatrem STU. Środowisko akademickie z całej Polski zaprzyjaźniało się z nim na festiwalu
FAMA w Świnoujściu, gdzie tworzył scenografie i happeningi.

W roku 1991 eksponowaną w Arsenale wystawą "Powroty" przypomniał się Krakowowi. Był tym, który odniósł sukces. Rysował dla "New York
Timesa", jego album graficzny został w USA książką roku. W 1989 r. stworzył scenografię koncertową dla kultowego The Grateful Dead,
malarstwo wystawiał regularnie w galeriach amerykańskich, tworzył nagradzane projekty przestrzenne.

Teraz w Gmachu Głównym oglądamy mały fragment dorobku Jana Sawki: "Sferę" - cykl 12 sztandarów i 36 grafik z cyklu "Postcards" - świetne
i ważne notatki artysty z miejsc wartych zapamiętania. Przypomnijmy sobie Jana Sawkę. Koniecznie. Wystawa potrwa do 1 września.
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Portal „Dziennik Polski” wraz ze wszystkimi treściami będącymi jego elementami składowymi - w szczególności internetowe wydanie
„Dziennika Polskiego” i treści będące jego elementami składowymi - podlegają ochronie prawnej na podstawie międzynarodowego i polskiego
prawa autorskiego. Jakiekolwiek korzystanie z utworów, o których mowa powyżej, przekraczające dozwolony użytek osobisty (uregulowany w
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wymaga wyraźnej zgody Wydawcy - POLSKAPRESSE Sp. z o.o., które z tytułu praw
autorskich jest podmiotem uprawnionym do wydania takiej zgody.
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ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa
indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z
których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
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