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Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.
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Tomasz Marek Sobieraj, Obiekty banalne./Banal objects.
FOTOSEPTIEMBRE USA-SAFOTO International Photography
Festival. San Antonio,Teksas, USA. 3.09.-24.10.2011. Katalog
towarzyszący wystawie. Łódź, 2011.
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Okładka...

T.M. SOBIERAJ w San Antonio
w USA - od 3 września do 24
października 2011 roku.

Anna66 Andrzejewska w
Katowicach - od 2 września
2011 w Galerii Negatyw.

S. DRÓŻDŻ w Berlinie - od 13
września 2011 roku w Galerii
Guardini.

Aktualności

Odeszli:

Roman Opałka (ur. 27.08.1931,
zm. 6.08.2011).

Andrzej Urbanowicz (ur.w
1938, zm. 22.08.2011).

Stanisław J. Woś (ur.
16.10.1951 - 11.09.2011).

1 lipca 2011 roku - start Polskiej
Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej. Autorem logo jest
Jerzy Janiszewski, ten sam,
który zaprojektował znak
Solidarności. Źródło.

Dróżdż Stanisław
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"Obiekty banalne" to mała i niepozorna książeczka. Nawet jej Autor zdaje się niezbyt poważnie do niej
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podchodzić. W Jego tekście pobrzmiewa autoironia i wyczuwalny jest dystans. Kto ograniczy się tylko do
kontemplacji okładki, ten zapewnie pomyśli: Jeszcze jedna publikacja towarzysząca wystawie. Tych wszystkich,
którzy zdecydują się zajrzeć do środka uderzy niebanalność spojrzenia, natręctwo powracających uparcie
obrazów, plątanina kłębiących się myśli. Warto przeczytać zamieszczone tu teksty krytyczne i  przyjrzeć się
trzem różnym spojrzeniom na "obiekty banalne" oraz trzem różnym interpretacjom zebranych w katalogu
obrazów. Warto skonfrontować to z Autorskim spojrzeniem i swoimi przemyśleniami. Mnie lektura katalogu
nastroiła refleksyjnie. Przypomniał mi się znany cytat z Księgi Koheleta: Marność nad marnościami - wszystko
marność.

Nigdy nie przywiązujemy wagi do drobiazgów: powszedniej uprzejmości, bezinteresownych gestów życzliwości,
ciepłych słów. Z tych drobiazgów jednak składa się nasze życie. Dopiero wtedy, kiedy odchodzimy na zawsze
te wszystkie drobiazgi i rzeczy pozornie banalne zaczynają mieć znaczenie i stają się bezcenne, lśnią niczym
brylanty porzucone w trawie. Tym dla mnie są również obiekty banalne uwiecznione przez Autora i
umieszczone w katalogu - brylantami, na których zatrzymało się spojrzenie przechodnia, mężczyzny, który
jeszcze wczoraj był chłopcem.

Autorzy tekstów do katalogu "Obiekty banalne":  Katarzyna Karczmarz, Krzysztof Jurecki, Tomasz M. Sobieraj,

Joanna Turek*. Więcej o autorach...

Katalog w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie Autora.
Można także zamówić katalog papierowy i poprosić Autora o autograf.

*Autorka publikacji w katalogu nie jest autorką tego bloga. Zbieżność nazwisk jest przypadkowa.  

0

Prześlij komentarz

Utwórz link

0 komentarze:

Linki do tego posta

...................................

Zaprzyjaźnione
wyspy

Blog powstał z myślą o popularyzacji sztuki i jest dostępny na licencji

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska License. Cytując zamieszczone tu teksty

proszę  podać jego nazwę, adres oraz imię i nazwisko autorki. PUBLIKOWANE NA BLOGU

TEKSTY ORAZ ZDJĘCIA STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ i SĄ OBJĘTE

PRAWEM AUTORSKIM.

Prawa autorskie

 

"Wyspa Muz" by Joanna Turek is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska License. .
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