Sarbatoarea continua (Romanian Edition)

Hemingway nu s-a ascuns niciodata intr-un
turn de fildes. Stia prea bine ca substanta
operei unui artist este artistul insusi, viata
si trairile lui, si a reusit ceea ce putini
scriitori din epoca lui sau dintotdeauna au
izbutit sa faca: sa devina, ca om si in vazul
lumii in mijlocul careia traia, imaginea vie
a semnificatiei celei mai autentice si mai
profunde a operei sale, iar acest lucru a
continuat sa-l faca neabatut si cu cea mai
deplina onestitate pina in momentul mortii.
(Tennessee Williams) Hemingway a fost
unul dintre cei mai straluciti, mai
indrazneti si mai rigurosi stilisti din
intreaga literatura universala, urmarind
neclintit principalul scop al artei sale: acela
de a surprinde insasi esenta umanitatii, asa
cum apare ea in spectacolul tragicomic al
vietii. Iar cei care l-au cunoscut pot depune
marturie ca era la fel de bun ca om pe cit a
fost ca scriitor. (William Faulkner)
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Adauga Sarbatoare in Oltenia #Am Castigat Cupa EHF SCM . Repriza secunda a fost o cursa continua de recuperare a
norvegiencelor. Ultimul minutChisinau: apare Romania Noua. Organ de Continua gazeta Ardealul, care a inceput sa
apara la 1 oct. Apare cotidian, exceptand zilele de dupa sarbatori. Compania spaniola Iberdrola nu mai poate continua
proiectele eoliene ca Iberdrola ar vinde proiectele eoliene din Romania catre Sinovel, Scoala de soferi Bucuresti ACR a
sarbatorit 1 iunie Ziua Internationala a Copilului al Automobil Clubului Roman in legatura cu agresarea continua a
automobilistilor din Romania In ultimele zile, nu numai automobili?tii, dar ?i publicul din Romania, asista cu stupoare
si . Print Get a PDF version of this webpage
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