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Kamień z drugiej strony

„Medytacja” autorstwa Ewy Saczki to druga wersja tej kompozycji. Pierwowzór skradziono z wystawy w Krakowie. Policja do dziś nie ujęła sprawców.

Targi kamieniarskie to bardzo
ciekawe doświadczenie nie
tylko dla ludzi z branży, ale też
spoza niej. Układanie mozaik
z kamienia mogłoby wystarczyć,
bym poczuł się przynależny
do grona branżowców
kamieniarskich. Dostrzegam
jednak pewne znaczące różnice.
Osobiście na kamień patrzę
z trochę innej perspektywy.
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