


DYPLΩ



Najbardziej się boję, że wyjdzie coś totalnie bez sensu.
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Najgorzej było zacząć, 
dopóki sobie nie uświadomiłam, 
że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia od czego się zacznie, 
bo początek to cokolwiek, co jest na początku.
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A jak tylko zaczęłam, 
to pierwsze co, za chwilę poczułam już tak wielką niemoc, 
że się nie da jednak, że wszystko bez sensu, jak zwykle.
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Już wiem, że to będzie naprawdę o niczym 
i to nie w wielkim rozumieniu Niczego
- po prostu nie zawiera żadnej treści. 
Ale zawsze można podzielić zdania, 
żeby wyglądały lepiej, 
jak poezja na przykład.
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W założeniu miał pojawić się sens
a raczej miałam nadzieję, że się pojawi,
dopiero teraz okazuje się,
że go nie ma.
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Może jeszcze znajdę sposób,
żeby to wszystko uzasadnić.
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Może na przykład
będzie to książka do czytania bez zrozumienia,
co podobno jest symptomatyczne dla mojego pokolenia.
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Generalnie chodziło mi o coś takiego:
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a wyszło coś takiego:
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Okazuje się, że nei tak łatwo zrobić sztukę
artystą można się urodzić
albo można iść do szkoły dla artystów
ale ja chyba pomyliłam kierunki. 
(?)
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Napisałam nei i nie poprawiłam tego.
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Gdybym przynajmniej wiedziała, 
że drugi kierunek zrobią płatny! 
Bardziej bym się przykładała do projektowania
żeby sobie zarobić na bycie artystką.
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And now
it’s
too 
late
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Miałam parę innych ambitnych pomysłów na dyplom, 
ale i tak żadnen mnie nie wciągnął na dłużej
bo chciałam zrobić coś, co będzie mi bliższe
niż satanizm, bezludne wyspy czy magazyn o nudzie.
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Próbowałam też wcześniej napisać tę książkę prozą
zawsze to się lepiej składa 
i lepiej wygląda
jak są zadrukowane strony
ale proszę mi uwierzyć, 
to było dużo gorsze niż to, co teraz widać.
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Na szczęście książka to nie tylko treść 
są też strony z papieru,
zdjęcia i ilustracje
i wszystko trzeba zaprojektować. 
To jest właśnie praca grafika. 
Bardzo inspirująca.
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Musiałam na przykład wybrać fonta
zdecydowałam się na Garamonda
bo dobrze się rymuje
i wygląda

Ale potem zmieniłam zdanie.
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Wymyśliłam też,
że książka będzie mieć format A5
bo taki jest format dyplomu magisterskiego
i jak się uda,
to go sobie wsadzę 
na koniec

I postawię na półce.
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Albo na stole w wielkim białym domu.
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Poza tym, okazało się że nie mogę zbyt poważnie do tego podchodzić,
bo nie da się nic robić, obgryzając w tym czasie paznokcie.

tu będzie rysunek 
obgryzionych paznokci
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Na razie jedyny efekt jest taki,
że doceniam każdą chwilę 
niespędzoną przy komputerze
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jest jeszcze dużo czasu.
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~ Gdyby ~ 

 ✡

warte zaprojektowania!
jeDno zDanie
pojawiło się tutaj chociaż
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Gdyby pojawiło sie 

tutaj chociaz
jedno zdanie 
warte zaprojektowania!

Najgorsze, że nie mogę zdecydować się na żadną 
estetykę, styl.
Nigdy nie mogłam. 
Nie rozumiem jak ktokolwiek może.
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I to w ogóle już nie jest ani świeże ani śmieszne.
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(Nie zrobiłam tej książki w tydzień)
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Nuda nie ma puenty,
ale może zostać przerwana.
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