Szkice włoskie, czyli spotkanie z Piotrem
Kępińskim
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28 października 2019, godz. 18:00
ProMedia, al. Wojska Polskiego 2, Szczecin
O magii Włoch, które magnetyzują i odpychają. O
sprzecznościach, którymi karmi się włoska kultura i
mentalność. Opowiada Piotr Kępiński, autor książki
„Po Rzymie. Szkice włoskie”. Pytania stawia Damian
Romaniak. Wstęp wolny.
Partnerem wieczoru jest Wydawnictwo Forma.
O KSIĄŻCE:
"Włochy w książce Piotra Kępińskiego są żywe i
autentyczne. I niemiłosiernie ambiwalentne.
Przyciągające i odpychające zarazem. Pachnące i
śmierdzące. Rozwrzeszczane i milczące w
skupieniu. Chaotyczne i precyzyjne. Pełne przemocy
i nadzwyczaj delikatne. Wzniosłe i niskie. Wielkie i
małe. Autorowi udała się niezwykle ryzykowna
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sztuka – wziąć te wszystkie sprzeczne, skłócone ze
sobą ingrediensy, z których składa się włoska
kultura i włoska mentalność, a następnie
przemieszać je tak, że lektura staje się
doświadczeniem pasjonującym. Książka
Kępińskiego, choć kipi od erudycji, nie zawiera ani
grama akademickiej sztywności. Choć mieni się
dziełami sztuki, a historia i teraźniejszość, literatura
i architektura, nieustająco się tu przeplatają – nawet
na chwilę nie staje się męczącą wyliczanką.
Wszystko dlatego, że autor żyje tym, co pisze i żyje
w tym, o czym pisze. W mieście, kulturze, języku."
- Tomasz Stawiszyński
"Świetna książka – od dawna żaden tom
eseistycznych tekstów nie sprawił mi tak wiele
przyjemności i satysfakcji w trakcie lektury."
- Leszek Bugajski
O AUTORZE:
Piotr Kępiński (ur. w 1964 r. w Poznaniu) – poeta,
krytyk literacki i eseista. Pracował m.in. w „Czasie
Kultury” (1997-1999), „Dzienniku” (2006-2008) i
„Newsweeku” (2001-2006, 2008-2012); publikował w
„Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i
„Życiu”; obecnie współpracuje z „Nową Europą
Wschodnią” i „Twórczością”. Juror Nagrody
Literackiej Europy Środkowej Angelus (2007-2016) i
Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (od roku
2017). Mieszka w Rzymie. Wydał tomy poetyckie:
Most przed źródłem (1989), Porcelana (1992), Cudne
historie (1999), Wszystko to więcej (1999), Cień
kości (2002), Słona mgła (2006), Na wynos! (2010),
Ludzkie nieludzkie (2017); książki eseistyczne: Bez
stempla. Opowieści o wierszach (2007), Litewski
spleen (2017) oraz tomy rozmów: Któż to opisze,
któż to uciszy. Rozmowy z Wincentym Różańskim
(1997, wspólnie z Andrzejem Sikorskim), Nie byłem
Papkinem. Rozmowy z Jerzym Stasiukiem (1999,
wspólnie z Andrzejem Sikorskim) i Rozmowa
Litwina z Polakiem (2015, wspólnie z Herkusem
Kunciusem / po litewsku: Lietuvio ir Lenko pokalbis,
2016).
***
Więcej o Wydawnictwie Forma:
http://www.wforma.eu/
Źródło: https://www.facebook.com/salonliterackiProMedia/
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