Prudnicki Ośrodek Kultury
zaprasza na spotkanie autorskie

z Izabelą Fietkiewicz-Paszek
poetką, recenzentką, animatorką kultury, autorką
tomików: Portret niesymetryczny (2010) oraz Próby
wyjścia (2011), sekretarzem zarządu Stowarzyszenia
Promocji Sztuki Łyżka Mleka.

_____________________________________
Ważnymi elementami twórczości kaliskiej poetki są
wiersze będące interpretacją znanych obrazów (np.
Beksińskiego, Chagalla, Boscha) oraz sięganie po
formy klasyczne (sonety).

_____________________________________
Spotkanie odbędzie się

w piątek, 20 kwietnia, godz. 18:00
w Sali Kameralnej
Prudnickiego Ośrodka Kultury.
Prowadzenie:
Maciej Dobrzański i Bartosz Sadliński

ZAPROSZENIE
Tęskniąc za klasyką
Po dość długim okresie posuchy wracają „na tapetę” spotkania literackie organizowane
przez młodych poetów. I tak też w piątek 20-stego kwietnia o godzinie 18 zapoznamy się
z kolejną poetycką osobowością. Tym razem do Prudnika zawita Izabela FietkiewiczPaszek z Kalisza, poetka niezwykła i choć odkryta dość niedawno – już uznana.
Izę Fietkiewicz-Paszek (ur. 1972) – nauczycielkę, recenzentkę, redaktorkę pisma
literackiego „Migotania, Przejaśnienia” i animatorkę kultury (jest m.in. sekretarzem
zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”) poznałem w 2010 roku,
podczas pleneru poetyckiego w Rogowie Opolskim. Sympatyczna, inteligentna,
oczytana osoba, z którą można o wszystkim pogadać. Tym sposobem zarwaliśmy więc
przynajmniej dwie nocki, wtedy też zrodził się pomysł prudnickiego spotkania (no cóż,
troszkę trzeba było poczekać). Iza była jeszcze wtedy przed debiutem, pamiętam jak
siedziała w hotelowym holu ze wzrokiem utkwionym w ekran laptopa, pracując nad
tekstami. Gdy się z nimi zapoznałem, od razu zwróciłem uwagę na śpiewność i
perfekcję warsztatową, ogromną, malarską wręcz wyobraźnię i przestrzenność tych
wierszy. Nie będę owijał w bawełnę – zakochałem się w nich od pierwszego wejrzenia,
a ich autorkę stawiam w jednym szeregu z największymi współczesnej polskiej poezji.
Debiut Izy przypadł – co trzeba przyznać – dość późno, co nie jest jednak wynikiem
problemów z przebiciem się na poetycki Parnas. Po prostu – kaliszanka zaczęła pisać
kilka lat temu, ale jak już się za to zabrała, efekt okazał się piorunujący. Debiutancki
zbiór („Portret niesymetryczny”) ukazał się w2010 roku nakładem Agencji Wydawniczej
Goddam i został świetnie przyjęty przez krytykę. Ta książka śmiało mogłaby być
podawana jako przykład perfekcyjnego, nowoczesnego stylu pisania, gdzie autor dba o
wkomponowanie się w obowiązujące nurty, nie tracąc przy tym własnego głosu. Jak
więc bardzo różny od debiutu obfitującego w wiersze wolne, okazał się drugi tomik Izy –
wydane w 2011 roku przez Zaułek Wydawniczy Pomyłka „Próby wyjścia”. W tej
kapitalnej pozycji poetka pozwoliła niejako „mówić” dziełom wielkich mistrzów pędzla –
zbiór sonetów pisanych do obrazów m.in. Beksińskiego, Chagalla, czy też Boscha to
gratka dla każdego, kto tęskni za klasyką – rymem, rytmem i gracją. To oczywiście
klasyka w świeżym, uwspółcześnionym wydaniu (dzięki Bogu), za co autorce należą się
dodatkowe brawa. Wiersze z rzeczonego tomu z pewnością będą towarzyszyć nam w
czwartkowy wieczór, a obrazy im odpowiadające zobaczymy wyświetlone na rzutniku.
Osobiście bardzo jestem rad z faktu, że tak wyjątkowa, osobna i niezależna poetycka
osobowość zawita do naszego miasta. Tradycyjnie lękam się przy tym o frekwencję,
wszak ta – choćby na niedawnym spotkaniu z Piotrem Myszyńskim – okazała się
żałosna. Miejmy nadzieję, że tym razem nie będziemy się musieli wstydzić przed
przybyłym gościem. Tym mocniej i serdeczniej zapraszam do spędzenia piątkowego
wieczoru w sali kameralnej willi Franklów i zapoznaniem się z kawałkiem naprawdę
przedniej poezji. Prowadzenie tradycyjne – Bartek Sadliński i niżej (wyżej) podpisany.
MACIEJ DOBRZAŃSKI

