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W klasztorze buddyjskim, na małej skalnej wyspie w Tajlandii, w którym powstała seria zdjęć, nauczana jest 
surowa, intelektualna forma Yogi. Żyjący tam mnisi i mniszki mają też szczególny stosunek do śmierci i przemi-
jania. Znajdują się tam zmumifikowane zwłoki matki jednej z mniszek która oprowadzała minie po klasztorze. 
Martwe ciało leży na ławce, na końcu skromnego pomieszczenia służącego jako kaplica medytacyjna. Podczas 
medytacji i modlitw ma służyć rozważaniu nad sensem istnienia. 
Mnisi i mniszki żyjący w klasztorze nie są na zawsze mnichami. Niektórzy z nich pozostają tam na jeden rok, 
niektórzy na kilka lat, inni na całe życie. Wielu z nich ma skończone studia i kariery zawodowe, znają się dobrze 
na technice, używają internetu, mają do dyspozycji telefony komórkowe i kamery cyfrowe. Świadomie zdecy-
dowali się jednak na życie w biedzie, w najprostszych warunkach i na ciężką pracę, pomimo ze niektórzy z nich 
pochodzą z zamożnych rodzin. 
Każdego rana, po długiej medytacji idą całą grupą i proszą mieszkańców pobliskiej miejscowości o datki jedzenia. 
Następnie zostają te dary przygotowywane i spożywane wspólnie jako śniadanie w klasztorze.
Seria Fotografii powstała podczas nocnej medytacji mnichów w jednej ze świątyń. Właściwie wstęp podczas 
medytacji jest zabroniony i kobiety mają ogólnie zakaz wstępu podczas medytacji mężczyzn. Jednak przełożony 
zakonu zdecydował, że mam sfotografować cały klasztor i poznać również nocną medytację mniszek oraz 
mnichów. Było to dla mnie bardzo szczególne i intensywne przeżycie za które będę zawsze ogromnie wdzięczna.
www.bianca-patricia.de

www.Isensee-Enterprises.com
międzynarodowe doradztwo podatkowe 
w niemczech dla polskich firm

wystawa odbywa się w ramach Projektu MADOA SPIRItIME 
od 10.08 do 30.08 na oddziale Museum Akademi Sztuk 
Pięknych w galeri za szybą we Wroclawiu, Plac Polski 3/4
Zapraszamy na wernisaż w piątek 10.08.2018 od godziny 19.
czas otwarcia galeri: codziennie od 10 do 20

P. W. PRO-GREEN 
kreatywne spojrzenie na przyrodę
www.pro-green.pl
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