
TOMASZ SIKORA
OPRACOWAŁ:
Marek Grausz

Tomasz Sikora urodził się 9 września 1948r. w Warszawie – artysta fotografik, 
twórca teatralnych i filmowych plakatów, ilustracji książkowych, realizator prac dla 
europejskich i amerykańskich agencji reklamowych.  Autor kilkudziesięciu wystaw 
indywidualnych na całym świecie oraz 65 wydawnictw autorskich.
Urodził się w rodzinie artystycznej. Matka była malarką, ojciec znanym rzeźbiarzem.
W wieku 20 lat wyjechał do Paryża jako stypendysta KODAKA. Po powrocie do 
Polski od 1972r. przez dziesięć lat pracował jako stały fotoreporter warszawskiego 
tygodnika ilustrowanego „Perspektywy”. Był też między innymi autorem dwóch 
serii: Album oraz Alicja w Krainie Czarów, które były surrealistyczną wizją świata i 
w 1980 roku zostały wystawione w Muzeum Sztuki Współczesnej w Centrum 
Pompidou w Paryżu na wystawie Biennale Młodych. Zaczął wtedy wystawiać także 

w innych krajach Europy i w USA. W 1982 wyjechał do w Australii, gdzie prowadził
warsztaty fotograficzne w Victoria College w Melbourne, założył również własne 
studio fotografii reklamowej, wydawał książki i kalendarze. Był wyróżniany w 
konkursach na najlepszego fotografa reklamowego w Australii.

Był wielokrotnie nagradzany za kreatywność w fotografii. Dwukrotnie wybrany 
fotografem reklamowym roku w Australii gdzie mieszkał przez wiele lat. Autor 

międzynarodowych kampanii reklamowej dla Hoteli Sheraton, Intercontinental, 
Singapore Airlines, Reebok. W 2002 roku powołał do życia, wraz z Andrzejem 



Świetlikiem, „Galerię Bezdomną” promującą w wielu krajach fotografię niezależną. 
W 2009 roku, nakładem wydawnictwa ZNAK ukazał się album „Tomek Sikora 
światłoczuły” zawierający kilkaset zdjęć oraz wiele anegdot.
Jest współautorem (wraz z G. Fyshem Rutherfordem) „Świńskich opowiastek” -  
-albumu - bajki (opatrzonego w przerobione plastycznie fotografie), opowiadającej o 
historii dwóch świnek chcących odwiedzić smoka. Została ona opublikowana w 
1997r. w Australii, a w 2007 roku ukazało się polskie wydanie.

W 2013r. za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej 
i twórczej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Poniżej prezentujemy fragmenty trzech zestawów autorstwa Tomasza Sikory.






































