
Zaproszenie{!!!}

(...) Bo ko niec ży cia, jak i ko niec sztu ki ni by (dla mnie) 

jest wy obra żal ny teo re tycz nie, a prak tycz nie nie. 

Tak cie ka wi mnie to nie ist nie nie, ko niec sztu ki, 

że chcę je łap czy wie ana li zo wać, oglądać. 

Ale – na szczęście – je ste śmy pi ęk nie zba cza jący 

z głów ne go te ma tu na bocz ne dróżki wła snych wspo mnień.

I ta ka jest ta ksi ążka.
Jak au to bus wio zący grzy bia rzy w las. 

Wszy scy po my ka ją krza ka mi opo wie ści i wra ca ją do nas 

z do rod ny mi praw dziw ka mi, 

pod grzyb ka mi, pur chaw ka mi czy wspa nia ły mi mu cho mo ra mi. 

Wy bie raj my!

ERNEST BRYLL

ŻYRARDóW

Partner



Spotkanie autorskie{!!!}

MArTy EWy Olbryś
i ArTurA KrAjEWSKiEGO

29 {środa} listopada 2017 r.
KiNO ATlANTiC
(ul. Chmielna 33, Warszawa)

godzina 18.30

W trakcie spotkania odbędzie się 
panel dyskusyjny pod hasłem:

KONiEC SZTuKi 
– CZy żyjEMy W CZASACh pOSTSZTuKi?

Gospodarz spotkania: ArTur WOlSKi

Zaproszenie dwuosobowe.

{!!!}

Koniec 
Sztuki?!
Sto plus pięć wypowiedzi, co ważą sztukę na kilogramy.
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q Ar tur Adam ski q Fi lip Ba jon q Pa weł BiBa Bin kie wicz q Ja ro sław Bo be rek q Ra fał Bryn dal 
q Bo gu sław Chra bo ta q Cze sław Cza pli ński q Ry szard Czu bak q Ma ria Czu ba szek 

q Edward Dar gie wicz q Ka mil Dąbro wa q An drzej De skur q Sła wo mir Fa bic ki q Ja nusz Ga jos
q Bar tosz Gel ner q Krzysz tof Glisz czy ński q Ro bert Go ne ra q An na Gor no staj q Ro man Gu tek

q Mi chał Han delzalts q Grze gorz Ha ńde rek q Ce za ry Ha ra si mo wicz q Sła wo mir Hol land 
q Bog dan Ho łow nia q Ma rek Hor czy czak q Bła żej Hrap ko wicz q Krzysz tof Ibisz 

q Ewa Iży kow ska -Li pi ńska q Krzysz tof Ja chi mek q Mar tyn Ja cqu es q Kry sty na Jan da 
q Emi lian Ka mi ński q Ire na Ka rel q Be ata Kaw ka q Ja nusz Kło si ński q To masz Kłys 
q Ra fał Ko cha ński q Mar ta Kor dy kie wicz q Mar cin Ko wal czyk q Ma ciej Kraw czak 

q Adam Kraw czuk q Ja kub Krup ski q Mar cin Kwa śny q Ma łgo rza ta Le wi ńska q Je rzy Li mon 
q Gie nek Lo ska q Edward Lut czyn q To masz Ło sow ski q Ol gierd Łu ka sze wicz 

q Al do na Mach now ska -Góra q Krzysz tof Maj chrzak q Ma ciej Maj chrzak q Ry szard Ma kow ski
q Ma ciej Ma le ńczuk q Jo an na Ma lic ka q Mo ni ka Ma łkow ska q An drzej Ma sta lerz 

q Ma ciej Ma zu rek q Han na Mi cha lak q Grze gorz Mie cu gow 
q Wa len ty na Mi ko łaj czyk -Trzci ńska q To masz Mi łkow ski q Ry szard Min kie wicz 

q Aga ta Neu ge bau er q Ma rek Nie dźwiec ki q Ma łgo rza ta Nie men q Mar ta Nie rad kie wicz 
q Pa weł No wak q Ma rian No wi ński q Ma ciej Orłoś q Ta ma ra Owczar ska 

q Ge rard Pa rzut ka von Li pi ński q Wal de mar Paw lak q Wło dzi mierz Paw lik q Jan Pe szek 
q Krzysz tof Pie sie wicz q Ka ri na Pi nil la q Ja cek Po nie dzia łek q Li dia Po piel q Al ja Pre dan 
q Ma rek Przy by lik q Ma rek Racz kow ski q An to ni Ro do wicz q Ar tur Ro jek q Kin ga Ru sin 

q Hen ryk Saw ka q Anna Serafińska q Wła dek Si ko ra q Ja ro sław Ma rek Spy cha ła 
q Do ro ta Sta li ńska q Adam Stru zik q An drzej Strze lec ki q Ma ciej Stuhr q Ste fan Szcze płek 

q Wło dzi mierz Śli wi ński q Krzysz tof Śro da q To masz Ter li kow ski q Wie sław Tu pa czew ski 
q To masz Tyn dyk q To masz Wa si lew ski q Mar cin Wol ski q Mo ni ka Za ma chow ska 

q Bar ba ra Zie li ńska q Ra fał Ziem kie wicz q An drzej Żu row ski q

Gru pa The End of Art
prof. Ar tur Kra jew ski 

/ASP w War sza wie/
Mar ta Ewa Ol bryś

dr An drzej Ko ko sza 
/ASP w War sza wie/
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