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AGNIESZKA WOLNY HAMKAŁO
  

norwesko-polskie spotkania w ogro-
dach BUW-u
Kobietą leżącą w fontannie
była Rita Marhaug —
norweska artystka z Bergen,
która nie bała się deszczowe pogody.
W spotkaniach wziął uǳiał
także Jan Mioduszewski: człowiek-drzewo,
artysta otrzaskany w kabale.
Tym razem ǳiałał przy pomocy szminki
i symboliczne symbiozy mocznika
z kle ami przemysłowymi. Od początku
był wielki. Jako ǳiecko bawił się na uboczu
i podobnie ak Francis Bacon — nigdy nie mógł zrozumieć,
dlaczego ego obrazy nie zostały uznane za piękne.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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