
WYSTAWY 
 
„Chopin. Nastroje kompozytora w fotograficznych obrazach Tomka Sikory”  
Wystawa wybranych prac artysty z albumu pod tym samym tytułem. 
Znakomity fotograf pokazuje nam Polsk�, jak� mógł zapami�ta� kompozytor, i jak� 
we wspomnieniach przywołuje ka�dy emigrant. „Zawsze marzyłem o tym, �eby 
zrobi� album o Polsce, ale o Polsce swoich marze� emigranta” – mówi Sikora. W 
tych obrazach jest kraj rodzinny emigranta Sikory, jak te� kraj rodzinny emigranta 
Chopina. Zdj�cia artysty trafiaj� do ka�dego, a je�li posłucha� do tego mazurków lub 
scherzo, to przenosz� nas lekko w przeszło��. 

 
Tomek Sikora, fotograf, autor licznych wystaw indywidualnych w wielu krajach oraz 
ponad 30 wydawnictw autorskich. Był wielokrotnie nagradzany za kreatywno�� w 
fotografii. Dwukrotnie został wybrany fotografem reklamowym roku w Australii, 
gdzie mieszkał przez wiele lat. Autor mi�dzynarodowych kampanii reklamowych dla 
Hoteli Sheraton i Intercontinental, dla Singapore Airlines i Reebok. W 2001 roku 
powołał do �ycia, wraz z Andrzejem �wietlikiem, Galeri� Bezdomn�, promuj�c� w 
wielu krajach fotografi� niezale�n�.  
W 2009 roku, nakładem wydawnictwa ZNAK ukazał si� album „Tomek Sikora 
�wiatłoczuły” zawieraj�c� długi wywiad z fotografem, wiele anegdot oraz kilkaset 
zdj��. 
Hol Główny 
 
 
„Mazurek! 3/4 Polski”  
W Sali Marmurowej, jak co roku zwi�zanej z prezentacj� go�cia honorowego czy 
motywu przewodniego Targów, prezentowana b�dzie wystawa „Mazurek! 3/4 Polski” 
przygotowana przez Muzeum Fryderyka Chopina. 
Sala Marmurowa 
 
„Chopin w Czechach na wesoło” 
Autorska wystawa grafik Osvalda Klappera, członka-zało�yciela czeskiego 
Towarzystwa im. F. Chopina w Maria�skich Ła�niach ukazuje nietradycyjne 
spojrzenie na posta� wielkiego polskiego kompozytora. Artysta malarz Osvald 
Klapper (ur. 1930), tak�e grafik i ilustrator, nie jest w Polsce nieznany. Swoje prace, 
przede wszystkim plakaty wykonane z okazji Festiwali Chopinowskich oraz 
konkursów fortepianowych w Maria�skich Ła�niach, wystawiał w 1999 roku w 
Warszawie w ramach czeskiej ekspozycji po�wi�conej Chopinowi, a tak�e w 2000 
roku w ramach XV Mi�dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina. 
Według Václava Holzknechta dla plakatów czeskich autorów zajmuj�cych si� 
postaci� Chopina typowe jest „u�ycie nowoczesnych �rodków wyrazu, 
przyci�gaj�cych uwag� widza swoim zewn�trznym pi�knem”.  
Osvald Klapper nie tylko wystawia, ale jest tak�e autorem opracowa� graficznych 
wi�kszo�ci broszur, zaprosze�, ksi��ek i kolekcji obrazów z tematyk� chopinowsk�. 
Napisał wiele artykułów o Fryderyku Chopinie, jego rodzinie i przyjaciołach oraz o 
Towarzystwach im. F. Chopina na całym �wiecie. Tłumaczy tak�e z wielu j�zyków. 
Wystawa zorganizowana współnie z Czeskim Centrum w Warszawie powstała we 
współpracy z warszawskim Towarzystwem im. Fryderyka Chopina. 
 
 



„Mistrzowie Ilustracji” 
Wystawa przygotowana przez Wydawnictwo Dwie Siostry prezentuje prace o�miorga 
wybitnych ilustratorów, którzy współtworzyli �wietno�� polskiej grafiki ksi��kowej w 
jej najlepszym okresie. Bohdan Butenko, Anna Kołakowska, Danuta Konwicka, 
Zbigniew Lengren, Maria Orłowska-Gabry�, Mirosław Pokora, Jan Marcin Szancer i 
Teresa Wilbik to arty�ci, których niezwykłe ilustracje na trwałe zapisały si� w 
pami�ci kilku pokole� młodych czytelników, tworz�c z ilustrowanymi tekstami 
nierozerwaln� cało��. Ka�dy z nich wypracował własny, oryginalny styl graficzny 
rozpoznawalny na pierwszy rzut oka: smukłych linii Szancera nie sposób pomyli� z 
dowcipn� lapidarno�ci� Butenki, a oszcz�dnej kreski Lengrena – z subtelnym 
realizmem Orłowskiej-Gabry�. Wystawa jest znakomit� okazj� do zaobserwowania 
tej stylistycznej ró�norodno�ci.  
Reprodukcjom towarzysz� napisane z przymru�eniem oka i skrz�ce si� od 
zaskakuj�cych ciekawostek sylwetki ilustratorów. Który z bohaterów wystawy miał w 
szkole zaledwie słab� trój� z plastyki? Która z ilustratorek była zapalon� 
motocyklistk�? Dla kogo rodzice zaplanowali karier� aptekarza? Kto potrafił nie 
tylko �wietnie rysowa�, ale i wybornie przyrz�dzi� własnor�cznie zebrane �limaki? 
Tego wszystkiego i wielu innych nieznanych faktów dowiemy si� w Pałacu Kultury i 
Nauki. 
Wystawa zapo�yczyła swój tytuł od popularnej serii ksi��ek „Mistrzowie Ilustracji”, 
w której Wydawnictwo Dwie Siostry publikuje reedycje klasycznych tytułów 
literatury dzieci�cej zilustrowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiej 
grafiki ksi��kowej. W serii dotychczas ukazały si� „Babcia na jabłoni” Miry Lobe (il. 
Mirosław Pokora), „Odwiedziła mnie �yrafa” Stanisława Wygodzkiego (il. Mirosław 
Pokora), „Gałka od łó�ka” Mary Norton (il. Jan Marcin Szancer), „Cukiernia pod 
Piero�kiem z Wi�niami” Clare Compton (il. Maria Orłowska-Gabry�), „Malutka 
czarownica” Otfrieda Preusslera (il. Danuta Konwicka), „Lataj�cy detektyw” Åke 
Holmberga (il. Anna Kołakowska), „Joachim Lis detektyw dyplomowany” Ingemara 
Fjella (il. Teresa Wilbik), „Pan Popper i jego pingwiny” Richarda i Florence Atwater 
(il. Zbigniew Lengren) – i wła�nie z tych ksi��ek pochodz� prace prezentowane na 
wystawie. Kolejny tom w serii b�dzie miał premier� wła�nie na Targach – a b�dzie 
nim „Czarodziejski młyn” Aliny i Jerzego Afanasjewów z ilustracjami Teresy Wilbik. 
Wszystkim ksi��kom wydanym pod szyldem „Mistrzowie Ilustracji” atrakcyjno�ci 
dodaje znakomita oprawa edytorska – mistrzowskie ilustracje s� w nich od�wie�one i 
znakomicie wyeksponowane, zyskuj�c blask, którego przed laty nie mogła im da� 
uboga peerelowska poligrafia. Poł�czenie najwy�szej jako�ci literackiej, graficznej i 
edytorskiej tworzy cało��, której nie sposób si� oprze� – czego dowodem uznanie 
czytelników i liczne przyznane serii wyró�nienia i nagrody. 
Dla dorosłych wystawa „Mistrzowie Ilustracji” b�d� sentymentaln� podró�� w krain� 
dzieci�stwa. Dla dzieci – spotkaniem z najlepszymi tradycjami polskiej grafiki 
ksi��kowej, które, mimo upływu lat, wcale si� nie starzej�. Dla wszystkich bez 
wyj�tku – okazj� do obejrzenia �wietnych ilustracji i zastrzykiem pozytywnej energii 
i u�miechu. 
Podest Sali Marmurowej 
 
 


