
Poezja Proza Krytyka Historia Sztuka Muzyka
Miesięcznik     Rok XXIII    Nr 6(262)    Zelów, czerwiec 2018

(...) Oto pisze nam Andrzej Bartyński, jakby drwi znas, zakaża nas, hałasuje nam i wciąga nas w wir –radości, poezji, życia i przyjaźni, tym czterem – wbrewwszystkiemu.To jest niesamowite: jak bawi się słowem, jakżongluje rytmem, rymem i metaforą, jak maluje namsłowem i stwarza jakiś fantastyczny, postmoder-nistyczny obraz, jak bawi się współczesnym językiem,jego zmysłowością, kontekstem, fleksyjnością iotoczeniem, kontekstem społecznym, czy też wręczmedialnym, jak splata losy słów, z losami świata, jakscala toczącą się za oknem codzienność, z wydarzającąsię w telewizorze i w realu jakiąś historią, ze swoimiprzedziwnymi, niepowtarzalnymi i niesamowitymibohaterami właściwymi tylko Jego ekscytującymdoznaniom: , ależ oczywiście i jakżeby inaczej –bohaterom z krwi, kości i ducha – z filozofem PanemNietworem, z jego wiernym asystentem DanielemSpanielem, z błękitnooką i złotowłosą Wiosną, czy wkońcu z piwnooką, jak heban czarnowłosą Luną. Iwreszcie wszędzie jest tam obecny i dyrygującycałością On, nasz wciąż zadziwiający Autor oraz ten wytworny, przedziwny, nowatorskiSalon Jego Myśli.  (...)

głosem zza pieca, okienną framugą,
rozległą podłogą

– pisze  Andrzej Walter na stronie 3.

Mamo, ja nie płaczę!

Przeciw nie-sztuce(...) Obfitość słów towarzyszących pseudosztuce, opróczprób jej wyjaśnienia i przekonania do niej, ma na celu takżeinsynuowanie małości i ograniczoności osób mającychśmiałość krytykować zdarzenia „artystyczne” związane znie-sztuką. A którzy to krytycy (nie mam na myśli wyłączniezawodowych krytyków), zdaniem piewców pseudosztuki,nie są w stanie przyjąć do wiadomości nowatorskich idei.Zaś potencjalnych krytyków, tych mniej pewnych własnegozdania, wypowiedzi owe mają onieśmielić; zatrzymać w półzdania. Przypomnę w tym miejscu, że Leonardo da Vinci czyJacek Malczewski nie musieli tłumaczyć swych dzieł. I to niedlatego, że ludzie im współcześni byli bardziej rozgarnięciniż ci zamieszkujący Zachód na przełomie XX i XXI wieku(bo pewnie nie byli). To, co wyszło spod ich pędzliodwoływało się bowiem do rzeczywistości, nie było jednak jej odbiciem (obaj mogli, conajwyżej wyjaśniać symbolikę kryjącą się za przedstawionymi np. postaciami). (...) –
pisze Dariusz Pawlicki na stronie 8.
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