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Dzieła zebrane (w pośpiechu) - wernisaż Anny Stępień
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
Data:
18 maja 2019 godz. 17:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
Miejsce:
Ośrodek Promocji Kultury
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec Gaude Mater
Opis:
Anna Stępień radzi jak
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
przetrwać
apokalipsę w trakcie
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień
wernisażu i podczas trwania
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
wystawy:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń
1. Nie oglądaj i nie opowiadaj
Rok: 2017
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień tych historii po zmroku. Noc to
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad czas w którym nie należy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikdrażnić pewnych mocy. Nigdy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień nie wiesz kto właśnie wyruszył
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień na łowy.
2. Przypomnij sobie wszystkie
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec literackie, komiksowe i filmowe
horrory na których się
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień wychowałeś. Wszystkie
opowieści o apokalipsie. Tam
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
jest tyle wskazówek jak
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń przetrwać, może któraś z nich
okaże się użyteczna...
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad wydają.
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4. Nie daj zwieźć się słodkiej
posypce. To przynęta, która
zwiodła już wielu. Najgorsze
potwory kryją się pod
dziecięcymi łóżeczkami (a
czasem w parasolach).
5. Jedyne co nas łączy to
wspólne lęki, poza tym
wszyscy jesteśmy sobie obcy.
Koniec jest zawsze w
samotności.
6. Idąc przez las, nie obracaj
się za siebie. Zresztą lepiej
nigdy nie obracaj się za siebie.
7. Starzy Bogowie czyhają na
Ciebie w snach. Mogą Cię
dorwać za zamkniętymi
powiekami, dlatego pod
żadnym pozorem nie zasypiaj.
8. W Ameryce wszystko trwa
wiecznie.
9. Strach jest Twoim
przyjacielem. To odwieczny
strażnik, który pozwolił
przetrwać naszemu gatunkowi
miliony lat. Dlatego nie zgrywaj
bohatera i po prostu UCIEKAJ!
10. Innego końca świata nie
będzie.
Anna Stępień, rocznik 86. Za
dnia grafik komputerowy, nocą
ilustrator. Pracuje w technice
cyfrowej, czasem w tuszu (ale
rzadko, bo brudzi). Odgraża
się, że kiedyś narysuje własny
komiks. Na razie wyciąga z
szuflady swoje
zachomikowane tam prace.
Galeria:
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Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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