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Bunt staruszków z O czym marzą blondynki z Więźniowie z importu
z Nadlatuje Kościół Potwora Spaghetti z Bardzo brutalna „Drogówka”

Geny
winy

Czy dzieci
mają się tłumaczyć
z biografii rodziców?
STRONA 12

– To straszne, ale boję się,
że między moim ostatnim
wystąpieniem sejmowym
a możliwą dymisją...

ie jest to kalka
z angielskiego, tylko
produkt polski, a ponieważ
punktem wyjścia były
okładki tytułów konkurencyjnych wobec POLITYKI
(druga z gorącą cover story
poświęconą polskim
seksmodelkom), nie wypada
się pastwić nad dzisiejszymi
przykładami, tylko poszukać
szerszego kontekstu.
W Polsce dyskusja o tabloidyzacji, czyli zaniżaniu
standardów i inspirowaniu
się mechanizmami prasy
brukowej, jest bardzo gorąca
i termin po prostu musiał
się pojawić. Pojawiły się też
natychmiast głosy, że przecież od dawna i że wiadomo.
„»Narodziły się«. Paradne.
Tablozyny są już co najmniej
w wieku uprawniającym
do pójścia do szkoły
podstawowej.
Czego im ze szczerego
serca życzę, może czegoś
się tam nauczą” – pisze
jeden z czytelników
komentujących wpis
Jacka Wasilewskiego.
Tylko co będzie, gdy wejdą
w fazę gimbazy? BCH
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„Pétrifications”,
ECAL/Krzysztof
J. Łukasik
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N

...może zajść
związek partnerski.

Rzeczy do/od rzeczy

(Nie)wieczny odpoczynek

M

armur to materiał kojarzący się z podniosłością i ostatecznością. Krzysztof
J. Łukasik postanowił zmienić jego wizerunek na bardziej codzienny i przyziemny – marmurowe bryły są przerośniętymi zakładkami czy raczej leżakami
dla książek i czasopism. Przecież lekturom także należy się relaks po tygodniach
podróży w naszych torbach, plecakach albo dłoniach. Dzięki odpoczynkowi
na stojakach „Pétrifications” (które trafiły właśnie do styczniowego wydania prestiżowego „Wallpaper Magazine”) pisma będą też bardziej otwarte na kolejne
spotkanie z czytelnikiem niż te zatrzymane klasycznymi zakładkami. OSA
Przepraszamy za omyłkowy druk zdjęcia projektu „Pétrifications”
– bez towarzyszącej mu notatki – w poprzednim wydaniu POLITYKI.
REKLAMA

