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W Nowym Jorku w wieku 65 lat zmarł Jan Sawka, wybitny grafik, rysownik i malarz. Artysta
urodził się w Zabrzu. W 1964 rozpoczął studia na Politechnice we Wrocławiu na kierunku
architektura. Trzy lata później połączył je ze studiami malarstwa i grafiki na PWSSP we
Wrocławiu.

Japonia: u motyli z Fukushimy stwierdzono
mutację

W 1972 przeniósł się do Warszawy. W 1976 otrzymał zaproszenie na
stypendium do Centre Georges Pompidou w Paryżu i tam też zamieszkał. Z
obawy przed deportacją w listopadzie 1977 osiedlił się w Nowym Jorku. Rok
później otrzymał złoty medal na VII Międzynarodowym Biennale Plakatu w
Warszawie.
Sawka początkowo zajmował się plakatem i grafiką ilustracyjną. W latach
80. tworzył przestrzenne obiekty, tzw. Banners (Sztandary), łączone w cykle
tematyczne, odnoszące się do współczesnych problemów społecznych i
politycznych.
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Jan Sawka zmarł w czwartek w swoim domu w High Falls w Nowym Jorku.
Przyczyną śmierci artysty był atak serca.
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~Jacek Jakubiec: Janek studiował na wrocławskiej architekturze. Jak przystało na prawdziwego
artystę męczył się tam trochę, ale dzielnie dotrwał do końca. Zawziął się że tytuł mgr inżyniera
architekta zdobędzie rysując projekt dyplomowy od ręki, nie używając przykładnicy ani linijki i tego
dopiął. Był ... rozwiń całość
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