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IntymnoĞükobiecej autorefleksji w ksiąĪce "Fragmenty lustra"
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Interesuje mnie oddanie w abstrakcyjnej
IRUPLHZNDPLHQLXVWDQyZSV\FKLNL± pisze
rzeĨbiarka Monika Osiecka na áamach swojej
ksiąĪki "Fragmenty lustra". Jej dzieáo, za
pomocąsáowa i obrazu, tworzy niezwykle
LQW\PQ\]DSLVVWDQyZSV\FKLNLNRELHW\artystki ± matki - czáowieka.
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Zdradliwy rak páuc... Co o nim wiesz? >>>

Najnowsze: Film i Kultura
15:57 IntymnoĞükobiecej

autorefleksji w ksiąĪce
"Fragmenty lustra"

13:51 Bond kontra Javier Bardem na ulicach
Okáadka ksiąĪki "Fragmenty lustra" / Materiaáy prasowe

Zobacz takĪe:

"Co dwie brody to nie jedna" kompedium wiedzy o mĊskim
zaroĞcie
"Stanisáaw August. MąĪwszystkich
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Īyciu osobistym wáDGFyZ3ROVNL
Skromne 85. urodziny Gabriela
Garcii Marqueza
Mariusz Szczygieáo swojej nowej
ksiąĪce: To kultura czeska w
wersji pocieszycielskiej
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Monika Osiecka ukoĔczyáa warszawskąASP na kierunku
rzeĨba i jak sama podkreĞla, sztukaDV]F]HJyOQLHU]HĨbiarstwo,
WRGODQLHMQDWXUDOQ\VSRVyENRPXQLNDFML]HĞwiatem
zewnĊtrznym. KsiąĪką"Fragmenty lustra" artystka
udowodniáa, ĪHUyZQLHĪsáowo pisane potrafi wykorzystaüdo
tego, by bardzo czytelnie przedstawiüotoczeniu Ğwiat swoich
wewnĊtrznych przeĪyü.

12:21 Szwedzki Mikael Blomkvist robi karierĊw USA

Jej literackie dzieáo to swego rodzaju poetycki pamiĊtnik bĊdący
]ELRUHPQLH]Z\NOHLQW\PQ\FK]DSLVNyZZLHUV]\LNUyWNLFK
narracji uzupeánionych o autorskie fotografie oraz zdjĊcia prac
rzeĨbiarskich autorki. Autorka wprowadza czytelnika na teren
swoich wewnĊtrznych przemyĞleĔ, oferuje niezwykle intymny,
naszpikowany wraĪeniami i emocjami dialog wewnĊtrzny.

09:01 Kamil Bednarek zwyciĊzcą2. odcinka "Bitwy

Lektura tej ksiąĪki momentami peszy i wywoáuje zakáopotanie,
jakie pojawia siĊZyZF]DVJG\]GDU]DQDPVLĊpodpatrzeü
skrawek cudzej intymnoĞci. Niezwykle rzadko bowiem mamy
okazjĊtak mocno i bezwstydnie wniknąüwe wnĊtrze drugiego
czáowieka. Autorka otwiera przed czytelnikiem takie zakamarki
wáDVQHMSV\FKLNLNWyU\FKQLHNLHG\VDPLXVLHELHQLHSRWUDILP\
odkryü.
"Fragmenty lustra" to dzieáRNRPSOHWQHEDUG]RVSyMQHL
nasycone wewnĊtrznym "ja" autorki. Tutaj obraz jest
dopeánieniem sáowa, a sáowo dopowiedzeniem obrazu. Ta
ksiąĪNDWRUyZQLHĪjedna z niewielu okazji na to, by podejrzeü
proces WZyUF]\LSR]QDüodczucia towarzyszące artyĞcie
podczas pracy nad dzieáem.
Niezwykáa wraĪliwoĞüautorki, zdolnoĞüdo wnikliwej autorefleksji
i w koĔcu odwaga do tego, by podzieliüsiĊwáasnąintymnoĞcią
z czytelnikiem, zaowocowaáy lekturąwielce atrakcyjnądla
kaĪdego, kto nie boi siĊtak bliskiego i emocjonalnego
spotkania z wewnĊtrznymi przeĪyciami drugiej osoby.
"Fragmenty lustra" Moniki Osieckiej ukazaáy siĊnakáadem
wydawnictwa Sáowo/Obraz Terytoria.
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"Co dwie brody to nie jedna" - kompedium wiedzy o mĊskim zaroĞcie
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Polecane artykuáy
Mateusz DamiĊcki otwarcie kpi z ksiąĪek Cichopek i Ibisza
2012-03-12 11:05 | Rozrywka | Komentarze: 2
Katarzyna Cichopek i Krzysztof Ibisz chyba do koĔca Īycia nie pozbĊdąs iĊáDWHNDXWRUyZQLH]E\W
poczytnych dzieáliterackich. Kpiąz nich...

Producent filmu pozywa recenzenta. Za wezwanie do bojkotu
"Kac Wawa"
2012-03-12 07:51 | AktualnoĞci | Komentarze: 56
Tomasz Raczek w swej recenzji ostro skrytykowaá"Kac Wawa". To rozwĞcieczyáo producenta
filmu. Zdaniem Jacka Samojáowicza, przez tekst Raczka...

Ksiądz Sowa atakuje u Olejnik telewizjĊ
Trwam
233
Feministki wyszáy na ulice. Towarzyszyáim Palikot i
SLD
205
Ziobro demaskuje Tuska: Wojnąz Koscioáem chce
RGZUyFLüuwagĊ
132
KaczyĔski i Ziobro przed Trybunaáem Stanu?
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110
Top komentowane zdjĊcia

"Terytorium wroga" ±militarne fetysze duĪych cháRSFyZ
2012-03-09 09:09 | Recenzje | Komentarze: 0
"Terytorium wroga" to nieznoĞna apoteoza wojny jako areny zmagaĔbandy szarmanckich
macho.

Mark Lanegan ± wesoáy wáadca mroku
2012-03-08 11:07 | Recenzje | Komentarze: 0
-HVWHPIDFHWHPNWyU\NRFKDĪycie, i zawsze otaczająPQLHOXG]LHNWyU]\Vąbardzo zabawni.
PotrafiĊs iĊĞmiaü, czĊsto to robiĊ, a humor...

"Co dwie brody to nie jedna" - kompedium wiedzy o mĊskim
zaroĞcie
2012-03-08 04:36 | KsiąĪki | Komentarze: 0
Aleksandra WoldaĔska-PáociĔska, ilustratorka po poznaĔskiej ASP wdaáa ksiąĪĊ"Co dwie brody
to nie jedna". "Chciaáam, by ta pozycja dawaáa...
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