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Opis
Niebo ChagalLove to poetycka interpretacja wybranych obrazów Marca Chagalla. Fascynacja autorki
malarstwem tego wybitnego artysty zaczęła się od przysłowiowego pierwszego wejrzenia na obraz
Samotność. Odautorskie posłowie na końcu książki opisuje początek tej fantastycznej przygody. Tomik
rozpoczyna krótkie, merytoryczne wprowadzenie w niuanse życia i twórczości Marca Chagalla, autorstwa
Anny Siwek, absolwentki Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Zamieszczone w tomiku wiersze
nawiązują do wybranych obrazów, których tytuły i datowania znajdują się obok każdego utworu.
Trudno uporządkować wiersze, jak trudno jest czasem uporządkować myśli i emocje, tym bardziej, jeśli
dotyczą twórczości tak bogatej w kształty, kolory i doznania. U Chagalla realizują się bowiem najbardziej
niezwykłe malarskie wizje malarza-poety. To u niego uskrzydlone zwierzęta fruwają nad Witebskiem, a
skrzypek gra na dachu wiejskiej chaty. W prezentowanym tomiku wiersze zostały podzielone na pięć
rozdziałów: Pan Chagall – wiersze nawiązują do osoby malarza i jego korzeni; Niebo zakochanych – to
swoisty hymn o miłości; Rozpiętość purpury – zawiera pięć sonetów do przepięknego cyklu malowideł
Marca Chagalla Pieśń nad pieśniami, które podziwiać możemy w Muzeum Narodowym w Nicei; W Chagallo
wej aurze – to zbiór wierszy inspirowanych obrazami z rożnych miejsc, dziedzin i okresów życia artysty oraz
Dziura w niebie – najsmutniejszy rozdział, nawiązujący do tragicznych, historycznych wydarzeń, których
artysta – przywiązany do własnych korzeni, kultury, życia i religii – był świadkiem za życia (wybuch
pierwszej wojny światowej, rewolucja rosyjska 1917 roku, Holocaust). Teresa Fejfer „Aranek” – j
est autorką niniejszego zbioru wierszy i wielu innych form poetyckich. Z wykształcenia i zamiłowania k
ulturoznawczyni. Otwarta na świat, ludzi i nowe wyzwania. Kocha przyrodę, życie we wszystkich wymiarach,
bez podziałów. Pisanie wierszy to dla niej przyjemność – w przerwach od codzienności, która wciąż
dostarcza nowych tematów. Pisze różne formy literackie, jednak o wyborze stylu i tematu decyduje iskra w
chwili, która akurat przemija. Kocha się w metaforach i obrazowych opisach, pragnąc zatrzymać w
wierszach wszelkie zmysłowe doznania, także melodię i rytm. Publikuje od niedawna, podpisując się
pseudonimem

„Aranek”. Jej wiersze znaleźć można na stronach internetowych oraz wydane w tomikach (Wiersze Aranka,
wyd. Miniatura, Kraków 2018; Zaklęcie w Ornament, wyd. Boxpol, Słupsk 2019). Niebo ChagalLove
to najnowszy zbiór wierszy autorki.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/niebo-chagallove/

