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Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut
Sztuka pierdzenia
Przełożył Krzysztof Rutkowski
Sztuka pierdzenia ukazała się we Francji w roku 1751. Szybko zdobyła ogromną popularność, a jej najbardziej rubaszne ustępy czytano na salonach po spożyciu ostatniego dania wystawnej kolacji. Lektura dzieła, wzbudziwszy śmiech,
ułatwiała trawienie. Dziś jego przenikliwość docenią nie
tylko amatorzy owej pożytecznej sztuki, ale i wszyscy, którzy lubią podróżować po krainie absurdu.
ISBN: 978-83-7453-935-7, 136 stron, 100 × 170, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 18 PLN

„Doprawdy wstyd, Czytelniku, że od kiedy pierdzieć począłeś, nie wiesz nawet, jak to robisz i jak to robić powinieneś. Sprawa ta, analizowana przeze mnie rzetelnie,
dotąd zaniedbana była wielce nie dlatego, że niegodna uwagi, ale z powodów innych: zdawało się bowiem,
iż żadnej metodzie nie podlega, i nowych w tej materii nie poczyniono odkryć. To błąd. Znacznie bardziej,
niż zwykliśmy mniemać, potrzebna jest wiedza, po co
pierdzimy. Pryncypia owej sztuki przedkładam przeto
zainteresowanym”.

Cesare Lombroso
Zwyczaj tatuowania się u przestępców
Przełożył Jan Ludwik Popławski
Jedną ze szczególnych właściwości człowieka pierwotnego
w stanie dzikim jest łatwość, z jaką poddaje się operacji, raczej chirurgicznej niż estetycznej, która nosi, wzięte z języków oceanijskich, miano tatuotrania. Jest to rzeczą zupełnie
naturalną, że zwyczaj tak rozpowszechniony wśród dzikich
i ludów przedhistorycznych, odradza się wśród tych warstw
społeczeństwa ludzkiego, które zachowują temperament,
przyzwyczajenia, przesądy, a nawet piosenki ludów pierwotnych i, podobnie jak one, wykazują taką samą gwałtowność uczuć, taką samą gnuśną nieczułość, taką samą
dziecinną próżność. Długa bezczynność, obnażanie ciała
i rozpusta, podobnie jak u dzikich, są tu głównymi przyczynami utrzymania tego dziwacznego zwyczaju.
wrzesień 2011

Jacques-Louis
Doussin-Dubreuil

Niebezpieczeństwa
onanizmu
Przełożył Krzysztof Rutkowski
Zatrważająca opowieść o zgubnych skutkach nałogu, który od
niepamiętnych czasów wyniszcza nasze społeczeństwa. Praca
wydana po raz pierwszy w 1825
roku przytacza liczne świadectwa spisane przez nierozważnych młodzieńców, którzy powierzają uczonemu doktorowi
sekretne szczegóły swoich niecnych praktyk. Powołując się
na najuczeńszych mężów, autor
wyjaśnia, jak wykrywać onanistów, jak czuwać nad ich cnotą
i jakie kuracje im aplikować.
Nade wszystko zaś przytacza
niezliczone przykłady straszliwych dolegliwości, jakie wynikają z masturbacji – nałogu
wiodącego wprost ku śmierci.
ISBN: 978-83-7453-029-3, 176 stron,
100 × 170, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka, cena 19,90 PLN
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Nagroda Literacka

Nike 2010

Tadeusz Słobodzianek
Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach
Historia dziesięciu uczniów z jednej klasy – Polaków i Żydów – opowiedziana od roku 1925 aż po współczesność. Koleżanki i koledzy wspólnie bawią się i śpiewają. Wybucha
wojna, do miasteczka wkracza najpierw radzieckie, a potem niemieckie wojsko. Antysemityzm ujawnia się w serii
gwałtów, morderstw, tortur i kulminuje w masowym pogromie. Nielicznym udaje się cudem przeżyć. Przemoc nie ustępuje wraz z zakończeniem wojny. Zaczyna się rozliczanie
przeszłości, której tak naprawde rozliczyć się nie da. Nasza klasa to wstrząsająca opowieść o skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich w XX wieku, o zbiorowej winie
i o prawdzie, która okazuje się nikomu niepotrzebna, a także o historii, której nie da się osądzić.
ISBN: 978-83-7453-956-2, 112 stron, 140 × 225, oprawa miękka
cena 25 PLN

Biblioteka Mnemosyne

Konstanty Jeleński
Chwile oderwane
Chwile oderwane możemy czytać dzisiaj jak autobiografię
niezwykłej, tajemniczej postaci literatury polskiej i europejskiej sceny intelektualnej drugiej połowy XX wieku. Tytułowe „chwile oderwane” to chwile pełne znaczeń i zbiegów
okoliczności, w których sztuka łączy się z życiem. Odnajdujemy je w esejach, szkicach, notach i listach pisanych przez
człowieka, którego Witold Gombrowicz uważał za idealne
wcielenie nowoczesnego, suwerennego Polaka i Europejczyka.
Wydanie 2, ISBN: 978-83-7453-010-1, 140 × 225, ilustracje
kolorowe, oprawa twarda z obwolutą

cena 79 PLN

Guillaume Apollinaire
Gnijący czarodziej
Przełożył Zbigniew Naliwajek
Jedno z wielu sobowtórowych wcieleń Guillaume’a Apollinaire’a. Starożytność, Biblia i legendy arturiańskie znajdują wyraz w formie wybitnie nowoczesnej, łączącej teatr, powieść i poemat, rozbłyskującej feerią leksykalnej
inwencji. Apollinaire’owską opowieść o Merlinie ilustrują
tu – tak jak w pierwszym wydaniu sprzed stulecia – drzeworyty André Deraina.
czerwiec 2011

Historia oka Georges Bataille
Przełożył Tadeusz Komendant
Historia oka ukazała się po raz pierwszy w 1928 roku w nakładzie 134 egzemplarzy. Jej
autor – Georges Bataille, szanowany pracownik paryskiej Biblioteki Narodowej – ukrył
się pod pseudonimem Lord Auch (Pan Sraczy). W późniejszych latach to arcydzieło pornografii Bataille’a zyskało status książki wywrotowej, wybitnej i kultowej. Mimo upływu
lat wciąż szokuje i poraża swoją poetycką siłą.
ISBN: 978-83-7453-965-4, 352 strony, 180 × 220, ilustracje czarno-białe i kolorowe, oprawa twarda
cena 58 PLN

Łzy Erosa Georges Bataille
Przełożył Tomasz Swoboda
Ostatnie dzieło Georges’a Bataille’a. Udręczony chorobą pisarz powraca do swoich najważniejszych fascynacji i obsesji, powierzając opowieść obrazom, które przybliżają tajemnicę związku śmierci i erotyzmu.
ISBN: 978-83-7453-918-0, 348 stron, 180 × 220, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda

cena 58 PLN
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Roland Barthes
Roland Barthes

Michel Leiris
Noce bez nocy i kilka dni bez dnia

Przełożył Tomasz Swoboda
To powieść, nie biografia. Barthes opowiada w niej o swoich zmaganiach z tym, co określa mianem Doksy: z powszechnymi przekonaniami, z ustalonymi prawdami. To,
co oczywiste, jest bowiem najbardziej podejrzane. Barthes poddaje tu jednak krytyce przede wszystkim samego
siebie, swoje myśli i koncepcje, szukając „trzeciego członu”, który uwolniłby go od opozycji Doksy i paradoksu.
Takim elementem okazuje się ciało i związana z nim przyjemność życia – to one właśnie tworzą materię tej wyjątkowej książki, której bohaterem jest wielki samotnik późnej nowoczesności.

Przełożyła Anna Wasilewska
Śnienie było – obok podróżowania i pisania – jednym znajważniejszych zajęć w życiu Michela Leirisa. Jako sposób
poszukiwania samego siebie stało się istotnym składnikiem jego wielkiego projektu autobiograficznego. Autor
Wieku męskiego doprowadził do perfekcji technikę notowania marzeń sennych, czyniąc z niej klasyczną formę literacką, a zarazem – jak zwykle – otwierając przed czytelnikiem wrota do własnych lęków i obsesji. W odróżnieniu od
surrealistycznych prób na tym polu stworzył coś w rodzaju
onirycznego realizmu, którego Noce bez nocy… są najdoskonalszym spełnieniem.

czerwiec 2011

czerwiec 2011

Biblioteka Mnemosyne

Jean Starobinski
Czarodziejki
Przełożył Tomasz Swoboda i Maryna Ochab
Jean Starobinski odczytuje operowe arie poprzez literaturę, w tę zaś wsłuchuje się w towarzyszeniu muzyki Mozarta, Rossiniego czy Straussa. Wykorzystując swoją erudycję
historyka idei, znajduje w dziełach operowych ślady tego,
o czym od lat z pasją opowiada: najintymniejszych ludzkich
doznań i ich zderzeń z losami zbiorowości. Jako słuchacze
i pośrednicy w przekazywaniu tych egzystencjalnych doświadczeń występują tu Rousseau, Balzac, Stendhal, Hoffmann i inni autorzy, którzy – podobnie jak Starobinski – dali
się uwieść operowym „czarodziejkom”.
czerwiec 2011

Wiek Miłosza
Partytura spotkań: Kai Buman
Z okazji setnej rocznicy urodzin noblisty, w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza, Polska Filharmonia Bałtycka zorganizowała cykl spotkań „Wiek Miłosza”, w którym
współgrają muzyka z poezją. Bach, Vivaldi, Mozart i jazz
towarzyszą wierszom i przekładom poety, nadają im nowe
brzmienie i pobudzają do kolejnych interpretacji. Gdański
festiwal to także spotkania i rozmowy niezwykłych postaci
świata literatury, teatru i muzyki. Wiek Miłosza jest partyturą i pamiętnikiem tych spotkań.
ISBN: 978-83-7453-021-7, 320 stron, 163 × 215, oprawa twarda
z obwolutą

cena 49 PLN
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Łukasz Tischner
Miłosz w krainie odczarowania

Bohdan Dziemidok
O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj

Książka ta zrodziła się z przekonania, że dopiero teraz,
w XXI wieku, możemy w pełni zrozumieć przeczucia Czesława Miłosza. Co przez to rozumieć? Przede wszystkim jego
myśl o erozji wyobraźni religijnej. Zakłada ona coś więcej
niż tylko wyludnianie się Kościołów. Proces ten wiąże się
z tym, co historycy idei nazywali „odczarowaniem”, „zaćmieniem Boga” „wydziedziczeniem umysłu”. Książka ta
pokazuje, jak gruntownie Miłosz przemyślał te zjawiska i jak
mocno wierzył, że „zrujnowany ogród zakwitnie od nowa”.

Już pierwsi filozofowie snuli rozważania nad naturą i rolą
komizmu, ale również obecnie komizm stanowi przedmiot
zainteresowań nie tylko filozofów, ale i badaczy literatury,
artystów, psychologów czy socjologów. Bohdan Dziemidok
wyczerpująco klasyfikuje i charakteryzuje teorie i rodzaje komizmu, wspierając się przykładami z takich dziedzin
sztuki, jak film, teatr czy literatura.
SBN: 978-83-7453-948-7, 520 stron, 165 × 235, oprawa zintegrowana
cena 59 PLN

ISBN: 978-83-7453-028-6, 180 stron, 140 × 225, oprawa miękka
cena 34 PLN

Zbigniew Kaźmierczyk
Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego
doświadczenia egzystencji we wczesnej
poezji Czesława Miłosza
„Jest to studium znakomite! Zawiłe powinowactwa Miłosza z manicheizmem i gnozą były tematem, który od dawna
czekał na swojego autora, wymagał zaś nie byle jakiej wiedzy i umiejętności. Szczęśliwie znalazł on badacza łączącego staranność w konstruowaniu wywodów z niebagatelną
erudycją, naukową rzetelnością oraz biegłością we wnikliwym odczytywaniu tekstów poetyckich” (Aleksander Fiut).

Beata Lentas
Tadeusz Peiper w Hiszpanii
O Tadeuszu Peiperze wiadomo wiele, a mimo to wciąż nie są
znane początki jego twórczości, zwłaszcza jego życie i działalność w Hiszpanii w latach 1914–1920. Zaprzeczające
sobie fakty, niejasne wyznania dotyczące pobytu w Hiszpanii, tajemnicze zniknięcie rękopisów z jego poezją – słowem: brak pewnych informacji o tamtym okresie, a zamiast
nich autolegendy i legendy. Autorce udało się zrewidować
i zburzyć wiele mitów narosłych wokół „papieża awangardy”. Z detektywistyczną wnikliwością ukazała go w perspektywie biograficznej i literackiej.
czerwiec 2011

ISBN: 978-83-7453-976-0, 368 stron, 140 × 225, oprawa miękka
cena 42 PLN

Noël Carroll
Filozofia sztuki masowej
Przełożył Mirosław Przylipiak
Sztuka masowa zapewnia ogromnej liczbie ludzi pierwszy
kontakt z doświadczeniem estetycznym. Można by więc oczekiwać, że stanie się ważnym przedmiotem rozważań filozofów sztuki. Tak się jednak nie stało. Filozofowie sztuki zazwyczaj albo ją ignorują, albo też, jeśli już zwracają na nią
uwagę, to po to, aby ją zdyskredytować, wyjaśnić, dlaczego
nie jest prawdziwą sztuką lub dlaczego jest sztuką złą. Żyjemy w epoce sztuki masowej i większość z nas zgodziłaby
się, że bywa ona dobra lub zła, a mimo to brakuje nam teorii, które pomogłyby ją scharakteryzować. Książka niniejsza ma być krokiem w tym kierunku.
ISBN: 978-83-7453-991-3, 416 stron, 165 × 235, oprawa zintegrowana
cena 66 PLN

Bronisław Baczko
Rewolucja. Władza, nadzieje, rozterki
Przełożył Wiktor Dłuski
„Jest to książka o zachowaniach i działaniach politycznych
w czasach rewolucji francuskiej, ujętych jednak z zupełnie nowej perspektywy. Autora interesują nie tyle oficjalne instytucje trzymane w ramach regulaminów, przemówienia z góry przygotowane zgodnie z kanonami retoryki,
wyreżyserowane zgromadzenia. Zajmuje się nimi, ale tylko o tyle, o ile wiąże się to z jego przedmiotem, którym jest
psychospołeczne zaplecze rewolucyjnych polityk, niejawne, często nieświadome motywacje zachowań zbiorowych
i poczynań jednostek: namiętności, porywy, emocje, wyobrażenia, urojenia, złudzenia, nadzieje i rozczarowania”
(Krzysztof Pomian).
ISBN: 978-83-7453-005-7, 504 strony, 165 × 235, oprawa twarda
z obwolutą

wrzesień 2011
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Jurij Łotman
Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku
XVIII i na początku XIX
Przełożył Bogusław Żyłko
Pośmiertnie wydana praca jednego ze współtwórców tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej. „Tekstem”, z którego
Łotman „odczytuje” dzieje kultury Rosji, jest dom szlachecki i życie jego mieszkańców – życie prywatne i obywatelskie, problemy egzystencjalne, sposób spędzania wolnego czasu, gry i zabawy, mody, fryzury, gesty i – ogólnie
– sposoby życia i bycia. Światowej sławy rosyjski uczony
imponuje erudycją; znajomość szczegółów jest dlań jednak tylko instrumentem do odkrywania czegoś znacznie
ważniejszego: sensu ludzkich zachowań.
Wydanie 2, ISBN: 978-83-7453-008-8, 648 stron, 165 × 235, oprawa
miękka

Terytoria Muzyki

cena 59 PLN

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce
nowoczesnej
Wybór i redakcja Christoph Cox i Daniel Warner
Najbardziej wyczerpujący zbiór tekstów źródłowych, manifestów i komentarzy na temat muzyki XX wieku. Jego autorami są wybitni filozofowie, muzykolodzy, socjologowie,
kompozytorzy i pisarze, którzy omawiając najistotniejsze
zjawiska we współczesnej muzyce, przyglądają się również
głównym problemom współczesnego świata. Część teoretyczna książki poświęcona jest trzem wymiarom dwudziestowiecznej kultury dźwiękowej: poszerzaniu granic muzyki, nowym sposobom słuchowego doświadczenia i wpływowi
rewolucji technologicznej na twórczość muzyczną. W części praktycznej omówiono sześć najważniejszych zjawisk
we współczesnej muzyce: dzieło otwarte, muzykę eksperymentalną, minimalizm, kulturę didżejską oraz muzykę elektroniczną.
ISBN: 978-83-7453-952-4, 534 strony, 165 × 225, oprawa miękka
cena 61 PLN

„Nareszcie ukazał się po polsku fundamentalny zbiór
tekstów o muzyce XX wieku. Lektura obowiązkowa dla
wszystkich, którzy chcą zrozumieć współczesną muzykę, sztukę i świat”.
Jędrzej Słodkowski, „Gazeta Wyborcza”

Muzyka w ogrodzie, ogród w muzyce
Pod redakcją Sławomiry Żerańskiej-Kominek
Ogród to więcej aniżeli motyw czy forma ekspresji literackiej, to koncepcja wyposażona w uniwersalne i transcendentne znaczenie, będąca wzorem myśli, całościową ideą
o otaczającej nas rzeczywistości. W tym najogólniejszym,
ramowym sensie można potraktować go jako literacką i artystyczną strukturalizację refleksji o życiu, śmierci i nieśmiertelności. Muzyka w wyobrażeniach ogrodu w literaturze i sztuce, a zwłaszcza w operze, muzyka przeznaczona
do wykonania ogrodowego oraz muzyka jako metafora ogrodu tworzą książkę składającą się z prac literaturoznawców,
muzykologów, historyków i historyków sztuki.
maj 2011

EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI
Celem nagrody, przyznawanej przez Miasto Gdańsk, jest
wyróżnianie poetów, którzy podejmują jeden z najistotniejszych dla współczesności temat – temat wolności.
W drugiej edycji nagrody nominowani zostali: Tozan Alkan
(Turcja), Kristin Berget (Norwegia), Pablo Garcia Casado
(Hiszpania), Durs Grünbein (Niemcy), Petr Halmay (Czechy), Luljeta Lleshanaku (Albania), Serhij Żadan (Ukraina) i Ryszard Krynicki (Polska).
Laureata poznamy w marcu 2012 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury w Gdańsku. Począwszy od
maja, wydawnictwo słowo/obraz terytoria będzie publikować wszystkie nominowane tomiki.
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Erlend Loe
Muleum

Bodo Kirchhoff
Mała Garbo

Przełożyła Milena Skoczko
Julie traci najbliższą rodzinę w katastrofie lotniczej. Jest
młoda, piękna, zdolna i bardzo bogata. I dobrze wie, co
powinna zrobić: zabić się w niebanalny sposób. Psychoterapeuta każe jej prowadzić pamiętnik, notuje więc rozmaite plany samobójcze, a przy okazji odreagowuje traumę,
rozlicza się z rodzicami i z najbliższym otoczeniem. Gdy
w poszukiwaniu nowych możliwości autodestrukcji opuszcza rodzinne Oslo, zabiera czytelnika w szaloną podróż po
najbardziej egzotycznych zakątkach świata. Czy pragnienie śmierci może być początkiem nowego życia?

Przełożyła Anna Taraska-Pietrzak
Hoederer ucieka po nieudanym napadzie na bank. Uprowadzając samochód, staje się porywaczem. Nie wie, że na
tylnym siedzeniu schowała się Malu – dwunastoipółletnia
gwiazda filmowa. Hoederer, zamiast ratować się z opresji
i uwolnić dziewczynkę, żąda za nią okupu. Szukając odpowiedniej kryjówki, docierają do zasypanego śniegiem lasu.
Czy coś może połączyć tych dwoje ludzi – przestępcę wiecznie prześladowanego przez pech i dziecko, któremu wszystko się zawsze udaje?
ISBN: 978-83-7453-030-9, 280 stron, 129 × 197, oprawa miękka
cena 34,90

ISBN: 978-83-7453-019-4, 196 stron, 127 × 197, oprawa miękka
cena 35 PLN

Gunnar Staalesen
Zimne serca

Kajsa Ingemarsson
Żółte cytrynki
Przełożyła Natalia Januszewska
Agnes to prawdziwa szczęściara. Wyrwała się z sennego miasteczka, pracuje w najlepszej restauracji w Sztokholmie, ma
kochającego chłopaka. Czy musi martwić się o swoją przyszłość? Tak – bo szczęście nagle ją opuszcza. Agnes nie ma
jednak zamiaru się poddać. Przecież każdy koniec jest tylko
początkiem czegoś nowego… Żółte cytrynki to powieść o poszukiwaniu samej siebie, o miłości i przyjaźni, ale zwłaszcza o odwadze, która pozwala postawić wszystko na jedną
kartę i podjąć właściwą decyzję.

Przełożyła Agata Beszczyńska
To miało być proste zlecenie: odnaleźć prostytutkę, która zaginęła kilka dni po odrzuceniu agresywnego klienta. W brutalnym świecie płatnego seksu nic nie jest jednak proste. W trakcie śledztwa Varg Veum trafia na bezwzględnych handlarzy
narkotyków, również szukających dziewczyny. Dowiaduje się
też o komitecie parafialnym, którego członkowie przed laty
zobowiązali się pomagać jej rodzinie. Czy nagła śmierć jednego z nich ma związek z zaginięciem? Jakie tajemnice kryją domy wzorowych obywateli? Pochmurne Bergen w zimnym
świetle stycznia ukazuje swoje najbardziej ponure oblicze.

ISBN: 978-83-7453-922-7, 304 strony, 129 × 197, oprawa miękka

ISBN: 978-83-7453-995-1, 288 strony, 129 × 197, oprawa miękka

cena 34 PLN

Książki do Czytania

Hallgrímur Helgason
Poradnik domowy kilera
Przełożyła Justyna Burzyńska
Poradnik domowy kilera to nie przewodnik dla zdesperowanych gospodyń domowych. To niebezpiecznie wciągająca komedia pomyłek, w której trup ściele się gęsto, a kobiety są zabójczo piękne. Toxic, hitman z chorwackiej mafii
w Nowym Jorku, uciekając przed FBI, przypadkowo trafia na
Islandię w przebraniu amerykańskiego telekaznodziei, którego właśnie sprzątnął. Czy uwięziony w tym lodowym raju
twardziel o miękkim sercu poradzi sobie z policją, polskimi
robotnikami, księdzem karateką i demonami przeszłości?
ISBN: 978-83-7453-967-8, 242 strony, 129 × 197, oprawa miękka
cena 34 zł

cena 34 zł

Przygody Veuma bezpośrednio nawiązują do dawnej tradycji amerykańskiej powieści noir lat 40. i 50. XX wieku – są w atrakcyjny sposób staromodne. Nie ma tu charakterystycznej dla współczesnej literatury tego typu
rwanej narracji, nie ma stylizacji na galopujący thriller.
Są za to świetne dialogi i sarkastyczny ton. Równolegle
z polską edycją powieści ukazał się box z sześcioma odcinkami pełnometrażowego norweskiego serialu o detektywie z Bergen. Bardzo solidnego serialu – zaświadczam,
oglądałem. Podejrzewam, że dopiero filmy pociągną Norwega ku sercom polskich czytelników. I bardzo dobrze.
Piotr Kofta, „Dziennik Gazeta Prawna”

14

15

K R Y M I N A Ł / T E R Y T O R I A S K A N D Y N AW I I

„Wszystkiego najlepszego z oka-

Leena Lehtolainen
Pod wiatr

zji urodzin, Merete Lynggaard.
Najlepsze ż yczenia z okazji

Przełożyła Edyta Jurkiewicz
Rudowłosa nadkomisarz Maria Kallio wraca do pracy po
urlopie macierzyńskim i od razu otrzymuje nietypową sprawę. Musi rozwikłać zagadkę śmierci swojego dawnego kochanka, który rzekomo popełnił samobójstwo, rzucając się
ze skały do morza. Dokładnie rok później w tym samym
miejscu ginie kolejna osoba. I choć wszystko wskazuje na
nieszczęśliwy zbieg okoliczności, pani nadkomisarz zaczyna podejrzewać, że obie sprawy coś łączy. Prędko okazuje się, że za siatką pozorów i prywatnej tragedii kryje się
morderstwo oraz katastrofa ekologiczna. Tym razem jednak nie wystarczą przenikliwy umysł i dedukcja, by rozwikłać zagadkę. Podkomisarz Kallio, młoda mężatka, zakochuje się w jednym z głównych podejrzanych…

ukończenia trzydziestu trzech
lat. Owszem, dziś jest 6 lipca.
Siedzisz tutaj sto dwadzieścia
sześć dni, a nasz prezent jest
taki, że przez najbliższy rok nie
będziemy gasić światła. Spokojnie, Merete, nie chcemy cię
zamęczyć. Damy ci za to szansę
uniknięcia czegoś gorszego. Musisz tylko sama odpowiedzieć
na bardzo istotne pytanie: dlaczego musisz przez to wszystko

ISBN: 978-83-7453-000-2, 288 stron, 129 × 197, oprawa miękka

przechodzić? Dlaczego trzyma-

cena 34 PLN

my cię w klatce, jak zwierzę? ”

Ten dramat rozgrywa się nie podczas spektakularnych
strzelanin i wyścigów, ale w subtelnej i delikatnej przestrzeni międzyludzkich związków, fluktuacji emocji
i wymiany znaków, przechylając powieść fińskiej pisarki bardziej w stronę psychologii niż sensacji.
Agnieszka Jeżyk, czytelnia.onet.pl

„Jussi Adler-Olsen (…) jest
przyszłością skandynawskiej
powieści kryminalnej”.
„Der Spiegel”
„Autor najlepiej sprzedających się obecnie bestsellerów nazywa się Jussi Adler-Olsen”.
Terytoria Skandynawii

„Berlingske Tidende”

Helle Helle
Prom do Puttgarden

stępcy, który gnany nienawiścią i chęcią zemsty uknuł szaleńczy plan. Czy Mørck

Przełożył Marek Stafiej
Jane właśnie rzuciła studia i wróciła do rodzinnego Rødby
na duńskiej prowincji. Zamieszkała wraz ze swoją starszą siostrą i jej córeczką i zaczęła pracę w perfumerii na
promie do Niemiec. Jane czuje się jak silos na skraju zaoranego pola. Nie wiadomo, co znajduje się w środku,
może nie ma tam nic? W jej codzienne życie, samotne,
monotonne i pozbawione celu, powoli wkrada się jednak
zamęt. Poznaje nowych ludzi, zaczynają interesować się
nią mężczyźni. Jane nie chce nic zmieniać, ale czy zdoła oprzeć się nurtowi życia, który porywa ją w zupełnie
nowym kierunku?

i Assad zdołają pokrzyżować plany szaleńca, czy też sami staną się jego ofiarą?

ISBN: 978-83-7453-004-0, 178 stron, 140 × 205, oprawa miękka

Jussi Adler-Olsen

Kobieta w klatce

Przełożyła Joanna Cymbrykiewicz
Merete Lynggaard, młoda, przebojowa parlamentarzystka, znika pewnego dnia
bez śladu. Policja natychmiast rozpoczyna poszukiwania na szeroką skalę, ale
wszystkie tropy kolejno się urywają i sprawa zostaje odłożona na półkę. Śledztwo
rusza z miejsca dopiero po kilku latach, gdy podkomisarz Carl Mørck zostaje szefem Departamentu Q, nowo utworzonego wydziału policji do zadań specjalnych.
Mørck wraz z tajemniczym arabskim pomocnikiem Assadem trafia na trop prze-

ISBN: 978-83-7453-027-9, 416 stron, 129 × 197, oprawa miękka

cena 39,90 PLN

cena 34 PLN
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Portrety Kobiet

Lena Magnone
Maria Konopnicka. Lustra i symptomy
Twórczość Marii Konopnickiej, przez wiele lat oficjalnie
lansowana, funkcjonuje dziś często jako synonim anachronizmu i prowincjonalności. W stulecie śmierci pisarki Lena
Magnone kwestionuje ten obraz. Wykorzystuje narzędzia krytyki feministycznej i psychoanalizy, by zapytać o to, co zostało
wystawione na pokaz, i o to, co zostało wyparte. Konopnicka
wyczytana między innymi z niepublikowanych dotąd listów
do córek ma niewiele wspólnego z narzuconą jej rolą narodowej wieszczki, a najważniejszym tematem jej dzieła okazuje się poszukiwanie języka dla kobiecego doświadczenia.
ISBN: 978-83-7453-982-1, 576 stron, 148 × 235, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda z obwolutą

Pisarze

cena 68 PLN

Katarzyna Kwiatkowska-Gawęcka
Tyrmand w Ameryce

Karol Olgierd Borchardt
Listy do Kasi

Książka przedstawia nieco zapomniany amerykański okres
w życiu Leopolda Tyrmanda (1966–1985) – od oszałamiającego sukcesu w Nowym Jorku, poprzez trudny czas walki
o czytelnika, aż do redagowania własnego magazynu „Chronicles of Culture”. Ukazuje zawodowe perypetie pisarza,
a także jego życie osobiste, gromadzi relacje przyjaciół, znajomych i współpracowników, tworząc zaskakujący portret
jednego z najciekawszych polskich pisarzy współczesnych.

Historia zauroczenia Karola Olgierda Borchardta Marią
Frontczakówną, ich nigdy niewyznanej miłości oraz długoletniej przyjaźni. Fascynująca opowieść o losach braterskich dusz, o niewypowiedzianych słowach, o przeżyciach opierających się upływowi czasu i o twórczości karmiącej się życiem.
ISBN: 978-83-7453-018-7, 96 stron, 162 × 215, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka

cena 34 PLN

wrzesień 2011

Aleksander Nawarecki
Lajerman

Jean-Paul Sartre
Święty Genet. Aktor i męczennik
Przełożył Krzysztof Jarosz
Genet był artystą niezwykłym, szokującym, wręcz mitycznym, a jednym z twórców owego mitu był właśnie Sartre.
Krytycy spierają się, czy mamy tu do czynienia z Genetem,
jakiego widział – lub chciał widzieć – Sartre, czy też raczej Sartre odwzorował taki wizerunek swojego bohatera,
jaki uzyskał od samego Geneta. Z pewnością Genet odegrał przed Sartre’em ściśle określonego samego siebie; bez
wątpienia Sartre tylko częściowo dał się zwieść, a częściowo sam zaczął zwodzić publiczność; z pewnością to właśnie
działalność i książka Sartre’a wydobyły Geneta z mroku.
Pewne jest, że taki obraz Geneta zostawił swój ślad w historii literatury i żadne sprostowania już tego nie odmienią.
ISBN: 978-83-7453-981-4, 636 stron, 163 × 225, oprawa twarda
z obwolutą

cena 65 zł

Opowiadając o domu czy rodzinie, nie szukałem pretekstu
dla prywatnej autobiografii. Intymny pamiętnik wyglądałby inaczej. Tutaj jedynym kryterium doboru jest Śląsk, a raczej jego osobiste doświadczenie. Lajerman nie jest jednak
ani traktatem, ani autobiografią, ani zbiorem esejów, ani
tym bardziej postmodernistyczną bryją-hybrydą. Szukając
„formy bardziej pojemnej”, spragniony jestem jakiejś „formy śląskiej”, w duchu której trwa nieustanna obróbka resztek, podobna do skrzętnego wykorzystywania apfali – odgrzewania bratkartofli, rychtowania wodzionki, a czasem
nawet, w smutnych przypadkach nędzy – maszkiecenia po
hasiokach. Bo i tam można znaleźć skarby, a poza tym na
podwórzu najłatwiej spotkać lajermana.
ISBN: 978-83-7453-692-9, 144 strony, 140 × 225, oprawa miękka
cena 36 PLN
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Stanisław Rosiek
Władza słowa
Zbiór szkiców z lat 1979–1989 dotyczących relacji między
literaturą a polityką w ostatnich latach komunizmu. Autor przygląda się językowi władzy totalitarnej, ale przede
wszystkim językowi sprzeciwu wobec tej władzy. Analizując
przebieg strajku w sierpniu 1980 roku, pielgrzymki papieskiej z 1987 oraz manifestacji ulicznych z lat osiemdziesiątych, ukazuje, jak walka z komunizmem przebiegała w przestrzeni słów, tekstów i komunikatów.
ISBN: 978-83-7453-681-3, 268 stron, 140 × 225, oprawa miękka
cena 49 PLN

Barbara Seidler
Kto kazał strzelać? Grudzień ’70

Wędrówki po Wrzeszczu
Pod redakcją Jakuba i Katarzyny Szczepańskich
Historia przemiany maleńkiej wsi nad Strzyżą w jedną
z najwspanialszych dzielnic Gdańska, w niemal osobne
miasto, spisana przez mieszkańców i miłośników Wrzeszcza. Poznając koszary, browar, osiedla, kościoły, synagogi, lotnisko czy park, obserwujemy zmiany zachodzące
w miejskiej przestrzeni i życiu jej mieszkańców. Książkę
wzbogacono licznymi rycinami, fotografiami i pocztówkami, dzięki którym lektura staje się prawdziwą wędrówką
w czasie i przestrzeni.

Pisany tuż po Grudniu ’70 reportaż próbujący odtworzyć
przebieg wydarzeń zarówno w Trójmieście, jak i w KC PZPR
i odpowiedzieć na pytanie, kto i dlaczego wydał rozkaz
strzelania do robotników. Równolegle do przejmującej relacji Barbary Seidler toczy się opowieść ilustracyjna, prowadzona przez Henryka Majewskiego za pomocą pochodzących z jego zbiorów fotografii i dokumentów z tamtego czasu.
ISBN: 978-83-7453-003-3, 360 stron, 160 × 240, ilustracje
czarno-białe, oprawa twarda

cena 58 PLN

Żywa i zwarta opowieść o buncie stoczniowców. Autorka unika patosu i wielkich słów, bo ważny jest dla niej
dramat człowieka.
Michał Nalewski, „Newsweek”

ISBN: 978-83-7453-016-3, 324 strony, 190 × 245, ilustracje
kolorowe, oprawa twarda z obwolutą

Gedania Artistica

Katarzyna Rozmarynowska
Ogrody odchodzące. Z dziejów gdańskiej
zieleni publicznej 1708–1945
Książka ukazuje osoby i okoliczności związane z budowaniem
gdańskiej zieleni publicznej od momentu powstania pierwszej gdańskiej promenady Błędnik (Irrgarten) w 1708 roku
aż do upadku hitlerowskich Niemiec. Opisuje także prawie
czterdzieści gdańskich ogrodów miejskich. Zamiarem autorki
było nie tylko zaprezentowanie zaniedbanych, ale wciąż jeszcze istniejących zabytkowych parków i zieleńców, ale także
ocalenie ich przed całkowitym i ostatecznym unicestwieniem.
ISBN: 978-83-7453-032-3, 368 stron, 190 × 245, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda z obwolutą

czerwiec 2011

cena 85 PLN

Marcin Kaleciński
Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce
protestanckiej res publiki
Książka o obecności antyku w kulturze artystycznej Gdańska. Sztuka konsolidująca więzi społeczne poprzez dobór
identyfikujących gdańszczan obrazów odpowiadała potrzebom historycznym, które uświadamiały prawną, religijną
i kulturową odrębność miasta, jego miejsce w porządku władzy, w uniwersum chrześcijańskim i kosmicznym. O ile wolne miasta niemieckie legitymizowały prawo do nazywania
się republikami nadaniem cesarskim, o tyle Gdańsk budował swą republikańską genealogię w sztuce i w literaturze.
ISBN: 978-83-7453-022-4, 408 stron, ilustracje kolorowe, oprawa
zintegrowana

cena 66 PLN
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CZĘŚĆ 1

Anna Boczkowska
Sarkofag Władysława II Jagiełły i Donatello.
Początki odrodzenia w Krakowie
Jedno dzieło, najwyższej europejskiej klasy i o wyjątkowym przesłaniu politycznym i kulturowym – pomnik nagrobny Władysława Jagiełły z katedry na Wawelu – stało
się punktem wyjścia rozległych studiów nad kulturą umysłową i artystyczną wczesnego odrodzenia w Polsce. Królewski sarkofag okazał się cennym źródłem informacji, potwierdzającym dane zawarte w przekazach historycznych
oraz świadectwem narodzin nowego języka sztuki i nowych
humanistycznych idei.
ISBN: 978-83-7453-799-5, 532 strony, 165 × 235, ilustracje
kolorowe, oprawa miękka

Eseje o Sztuce

czerwiec 2011

Victor Stoichita
Ustanowienie obrazu. Malarstwo u progu
ery nowoczesnej
Przełożyła Katarzyna Thiel-Jańczuk
Płótno w znaczeniu „namalowany obraz” to stosunkowo nowy
wynalazek. W odróżnieniu od dawnych obrazów płótno jest
przedmiotem, którego nie sposób określić ani poprzez jego
funkcję liturgiczną, ani poprzez stałe miejsce eksponowania. Jego pojawienie się pod koniec renesansu uznawane jest
za kluczowe wydarzenie w historii sztuki zachodniej. Narodziny płótna zbieżne są z uświadomieniem sobie malarstwa
jako takiego, z narodzinami „nowoczesnej” koncepcji artysty.
ISBN: 978-83-7453-033-0, 400 stron, 155 × 240, ilustracje
czarno-białe, oprawa zintegrowana

czerwiec 2011

Georges Didi-Huberman
Przed obrazem
Przełożyła Barbara Brzezicka
Didi-Huberman odpowiada na pytanie od lat nurtujące historyków i teoretyków sztuki: jak patrzymy? Otóż nie tylko za pomocą oczu. W jego ujęciu widzenie (voir) wiąże
się z wiedzą (savoir), dlatego obrazy obejmujemy również
słowami, procesami poznania i myślowymi kategoriami.
Twierdzenie to nabiera znaczenia w perspektywie nowożytnej historii sztuki, której precyzja, naukowy charakter
oraz rola w rynku sztuki dają pozorną pewność w obcowaniu z obrazem. Autor pewność tę podważa, wykazując jej
bezsilność oraz fałszywość wobec zmiennej natury obrazu.
wrzesień 2011

Aby Warburg

Narodziny Wenus
i inne szkice renesansowe
Przełożył i opracował Ryszard Kasperowicz
Pierwsze polskie tłumaczenie pism wybitnego historyka i teoretyka sztuki. Na tom
składają się jego najważniejsze teksty, poświęcone głównie sztuce włoskiego i niemieckiego renesansu. Warburg przygląda się symbolicznym obrazom Botticellego
oraz znaczeniu sztuki dla mieszczaństwa Florencji w epoce Quattrocenta, interpretuje znaczenie sztuki antyku w twórczości Dürera, odczytuje symbolikę fresków
w Palazzo Schifanoia w Ferrarze oraz analizuje antyczne wyobrażenia astrologiczno-magiczne i ich wpływ na kulturę wizualną czasów Lutra. Tom został opatrzony
wstępem Ryszarda Kasperowicza, prezentującym sylwetkę Warburga i analizującym
jego poglądy na sztukę, oraz notą edytorską autorstwa uznanej badaczki twórczości
niemieckiego uczonego – Katii Mazzucco.
ISBN: 978-83-7453-951-7, 536 stron, 145 × 235, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda
z obwolutą

cena 65 PLN

Léon Krier
CZĘŚĆ 1

Architektura
wspólnoty
Przełożył Piotr Choynowski

Książka przedstawia poglądy jednego
22
z najwybitniejszych architektów i teoretyków miejskiej architektury. Krier
twierdzi, że największą bolączką krajobrazu amerykańskich miast jest ich jednolitość i anonimowość. Zalew domów
handlowych, wieżowców, nowoczesnych
centrów kultury czy industrialnych parków pozbawiony jest wyższej wartości
estetycznej. Pełna szkiców autora Architektura wspólnoty przybliża teorie
dotyczące klasycznej oraz regionalnej
architektury i urbanistyki, a także ich
związku z modernizmem. Pośród najważniejszych postulatów książki należy wyróżnić potrzebę wzmocnienia moralnych zasad architektury, oparcia jej
na skrupulatności, rozsądku i tradycji.
wrzesień 2011
„Buduj w taki sposób, by ty
i twoi ukochani mogli znaleźć
przyjemność za każdym razem,
kiedy robią użytek z twoich budynków, patrząc na nie, pracując, spędzając wakacje czy
wzrastając w nich”.
Léon Krier
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Epoka Obrazu

Hans Belting
Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką
sztuki
Przełożył Tadeusz Zatorski
Monumentalna, bogato ilustrowana praca poświęcona malarstwu ikonowemu. Według Beltinga erę sztuki poprzedzała era obrazu, trwająca od późnego antyku po wczesny
renesans. Obraz traktowano wówczas jako przedmiot kultu, związany z konkretnym miejscem, reprezentujący lokalny kult lub autorytet, mający moc aktywnego działania
(płacz, uzdrawianie, a nawet przemieszczanie się). Belting
przedstawia historię obrazu kultowego wolną od uproszczeń
nowożytnej estetyki i średniowiecznej teologii. Poruszane
przez niego problemy są ważne również dlatego, że w Polsce kult obrazów jest wciąż żywym doświadczeniem, a nie
tylko przedmiotem naukowej rekonstrukcji.
wrzesień 2011

Louis Marin
O przedstawieniu
Przełożył Paweł Pieniążek i in.
Pisarstwo Louisa Marina, wkraczając w konstytutywną dla
znaku-przedstawienia przejrzystość i nieprzejrzystość, ujawnia swoją siłę krytyczną i pokazuje, jak – od historycznego
malarstwa po martwą naturę, od pejzażu do trompe-l’oeil,
od portretu miasta po wędrówkę po nim i od opowiadania
baśni po jej słuchanie – pragnienie zarówno widzenia, jak
i słyszenia odciska się na dziełach.
ISBN: 978-83-7453-941-8, 504 strony, 162 × 215, oprawa twarda
cena 59 PLN

Krzysztof Lenk
Krótkie teksty o sztuce projektowania
Projektowanie graficzne jest dziś skomplikowaną i złożoną
dyscypliną. Oprócz kreacji wizualnej wiedzionej intuicją,
ale kontrolowanej funkcją i wewnętrzną logiką formy, na
projekt mają wpływ różne dyscypliny. Teoria komunikacji
i marketing, socjologia i psychologia postrzegania, techniki
narracji i hipertekst, semiotyka wizualna i retoryka, systemy wizualne i metody typografii, historia komunikacji wizualnej i teoria koloru. Projektowanie zatem jest wiedzione
nie tylko talentem, ale przede wszystkim wiedzą.
ISBN: 978-83-7453-998-2, 200 stron, 190 × 268, ilustracje
kolorowe, oprawa miękka

cena 58 PLN
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Krzysztof Lenk
Projekty i bazgroły

f

Krzysztof Lenk jest utytułowanym polskim grafikiem, profesorem Wydziału Projektowania Graficznego na Rhode
Island School of Design w Stanach Zjednoczonych. Projekty i bazgroły to zbiór jego prac z różnych dziedzin grafiki użytkowej – od periodyków i książek poprzez plakat
i reklamę aż do diagramów i projektów typograficznych.
Uzupełnieniem jego prac są wnikliwe, krytyczne komentarze na temat polskiego i światowego designu, a także
autobiograficzne uwagi na temat własnej międzynarodowej kariery.
ISBN: 978-83-7453-914-2, 88 stron, 195 × 270, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka

cena 54 PLN

Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg
Pierwsza pomoc w typografii
Przełożył Marek Szalsza
Zwięzły podręcznik typografii autorstwa wybitnych niemieckich specjalistów. Willberg i Forssman podejmują podstawowe zagadnienia, przed którymi staje każdy, kto zajmuje
się projektowaniem lub składem książek. Analizując najczęściej popełniane błędy, autorzy pokazują, w jaki sposób
można było ich uniknąć oraz przedstawiają reguły rządzące typografią. Książka jest adresowana nie tylko do profesjonalistów, ale także – w dobie powszechnego dostępu do
komputera – do wszystkich, którzy chcą zajmować się projektowaniem lub najzwyczajniej pragną fachowo przygotować tekst do druku.
ISBN: 978-83-7453-881-7, 104 strony, 210 × 297, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 41 PLN

Jacek Wachowski
Performans
Próba spojrzenia na „hipertekstualną, wirtualną i płynną”
problematykę performansu. Autor stawia pytania zarówno
o przyczynę jego niezwykłej popularności w wieku XX, jak
i o płynące z niego korzyści dla dyskursu humanistycznego. Uściślenie pojęcia performansu stwarza szansę wyjścia
z chaosu, którego efektem jest pogląd o nieuchwytności tej
dziedziny sztuki.
ISBN: 978-83-7453-684-4, 368 stron, 162 × 215, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 49 PLN

David Bingham
Albert Lipczynski. Malarz niepokorny
Przełożył Marek Chojnacki
Opis długiego i burzliwego życia zapomnianego polskiego malarza na tle historii Europy. Urodził się w roku 1876
w Lęborku w niemiecko-polskiej rodzinie. Artystyczną karierę rozpoczął wśród bohemy Liverpoolu, wojnę spędził
w Wolnym Mieście Gdańsku, po wyzwoleniu osiadł w Sopocie. Zawsze był postacią barwną i kontrowersyjną. Zmarł
w roku 1974 w nędzy i osamotnieniu. Jego twórczość została ponownie odkryta dopiero niedawno, ale kolejne wystawy w Polsce i za granicą potwierdzają, że należał do najciekawszych polskich twórców przełomu wieków.
ISBN: 978-83-7453-025-5, 248 stron, 140 × 235, ilustracje
kolorowe, oprawa zintegrowana

czerwiec 2011
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Wymiary śmierci

OCTAVO

Pod redakcją Stanisława Rośka
Termin „tanatologia” po raz pierwszy pojawił się w tytule dzieła getyńskiego lekarza Salomona Anschela z roku
1795, poświęconego etiologii śmiertelnych chorób oraz semiotyce śmierci. W XIX wieku naukową wiedzę o śmierci
zmonopolizowała medycyna sądowa, dopiero w wieku XX
tanatologia poszerzyła zakres swoich badań, stając się –
mówiąc w skrócie – analizą, rozszyfrowywaniem wypowiedzi na temat śmierci, służącą życiu i upamiętniającą tych,
którzy odeszli. Niniejsza antologia ukazuje, w jaki sposób
naukę o śmierci uprawiano przez ostatnie kilkadziesiąt lat
we Francji – w kraju, który stał się jej kolebką.
ISBN: 978-83-7453-009-5, 205 stron, 140 × 205, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 44 PLN

Tanatologia to wiedza ogromna. Portrety śmierci, obrazy
umierania są inne w każdej kulturze. Obrzędy związane ze śmiercią – we Francji – raz barokowo rozkiełznane, raz ascetyczne. Czytam tę antologię – choć trudno,
rzecz jasna, powiedzieć, że ją polecam jako lekturę kojącą. Ale może trzeba czasem spojrzeć śmierci w oczy?
Marta Wyka, „Tygodnik Powszechny”

Konstanty A. Jeleński
Bellmer albo Anatomia Nieświadomości
Fizycznej i Miłości
Blisko związany ze środowiskiem surrealistów Jeleński
znał osobiście Bellmera i w 1963 roku, z okazji jego paryskiej wystawy, napisał esej, który wzbudził zainteresowanie nie tylko artystów i krytyków, ale także filozofów,
między innymi Claude’a Lévi-Straussa i Michela Foucaulta. Podejmując wyzwanie Lalki Bellmera, entuzjastycznie
powitanej przez surrealistów, Jeleński zinterpretował ją
w perspektywie „nieświadomości ciała”, tego niedostrzeżonego przez psychoanalizę aspektu nieświadomości, który rzuca nowe światło na niedający się rozsupłać węzeł fizycznego
i psychicznego. Bliski surrealizmowi motyw miłości znajduje tu także nową wykładnię. Książkę uzupełnia krótki manifest samego Bellmera zatytułowany Lalka oraz klasyczny tekst
von Kleista o świadomości i niewinności, do którego Bellmer
wykonał ilustracje. Całość dopełniają unikatowe reprodukcje fotografii Lalki oraz rysunków Bellmera.
czerwiec 2011

Michel Foucault
To nie jest fajka
Przełożył Tadeusz Komendant
Esej poświęcony sensowi przedstawienia malarskiego. Tytuł zapożyczony został z obrazu René Magritte’a, który pod
namalowaną fajką umieścił te właśnie słowa: „Ceci n’est
pas une pipe”. W istocie, nie jest to fajka, lecz tylko jej
malarskie przedstawienie; podobieństwo nie jest stwierdzaniem. Pojawienie się słów w obrazie zwraca uwagę na
fakt, że pismo jest także formą, że jest postacią rysunku,
co podkreśla tylko potrzebę nowej refleksji nad związkiem
formy plastycznej ze światem rzeczy. Traktując ten obraz
jako pretekst, esej Michela Foucaulta podejmuje złożone zagadnienia związków słowa z obrazem, a także słów
i obrazów z rzeczywistością. „Autor Słów i rzeczy – pisze tłumacz książki – wraca w niej raz jeszcze do przystawalności słowa i rzeczy, aby pokazać na przykładzie
Magritte’a, że malarstwo współczesne rozbija przestrzeń
przedstawienia i burzy Platońską ideę mimesis”.
czerwiec 2011
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Lotte H. Eisner
Ekran demoniczny
Przełożył Konrad Eberhardt
Książka ukazuje związki niemieckiego kina z ekspresjonizmem. Autorka przybliża najważniejsze prądy myśli krytycznej tamtego okresu i przygląda się dziełom największych reżyserów, takich jak Fritz Lang i Friedrich Wilhelm Murnau,
ale również dorobkowi scenarzystów, operatorów i scenografów. Ekran demoniczny wzbogaca naszą wiedzę o filmowym
ekspresjonizmie, ale pozwala też rozszyfrować zbiorową podświadomość Niemców u progu II wojny światowej.
ISBN: 978-83-7453-024-8, 264 strony, 145 × 235, ilustracje
czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą

Kino

cena 58 PLN

Bogusław Drewniak
Teatr i film Trzeciej Rzeszy w systemie
hitlerowskiej propagandy
Po objęciu w Niemczech władzy przez narodowych socjalistów całokształt oficjalnego życia kulturalnego tego państwa
podporządkowany został szowinistycznym, a w końcu nawet
zbrodniczym celom hitleryzmu. Wszelkie poczynania w sferze życia kulturalnego, które odpowiadały tym celom, były
szczególnie eksponowane w ramach stworzonego systemu
propagandowego oddziaływania. Te, które nie odpowiadały
tym celom, były eliminowane. Odpowiedź na pytanie, o jakie chodziło cele, ma dać właśnie ta książka. Oczywiście
odpowiedź cząstkową, bo dotyczącą tylko teatru i filmu.
czerwiec 2011

Terytoria Kina

Peter Hames
Czechosłowacka Nowa Fala
Przełożyła Grażyna Świętochowska i inni
Pod koniec lat sześćdziesiątych kino czechosłowackie zdobyło uznanie publiczności na całym świecie, zwieńczone
dwoma Oscarami – dla Sklepu przy głównej ulicy i Pociągów pod specjalnym nadzorem. W tym samym czasie entuzjastycznie przyjęto również Miłość blondynki i Pali się,
moja panno! Były to jednak tylko najbardziej wyróżniające się dzieła czechosłowackiej Nowej Fali. Hames śledzi
początki i opisuje rozwój tego niecodziennego ruchu filmowego. Ukazuje dalsze losy reżyserów debiutujących w latach sześćdziesiątych oraz analizuje wpływ Nowej Fali na
współczesne kino czeskie i słowackie.
czerwiec 2011

Podró¿ po dziele, którego znajomoœæ od pó³wieku stanowi klucz do
zrozumienia polskiej
sztuki filmowej. Autor
rekonstruuje proces powstawania filmu, ukazuje ewolucjê jego w¹tków, opisuje rolê, jak¹
odegra³ Popió³ i diament
w polskiej kulturze, przytacza rozmaite jego interpretacje i reakcje, które wzbudzi³ w ró¿nych
œrodowiskach. Dziêki
ksi¹¿ce Krzysztofa Kornackiego zajrzymy tak¿e za kulisy produkcji filmowej w czasach PRL-u, poznamy tajniki pracy Andrzeja
Wajdy i sporo anegdot dotycz¹cych filmu i jego twórców.
Ca³oœæ dope³nia kilkaset ilustracji oraz ca³y film w formie
fotoopowieœci.
ISBN: 978-83-7453-858-9, 400 stron, 205 × 260, ilustracje czarno-bia³e,
oprawa twarda z obwolut¹

wrzesieñ 2011

Krzysztof Kornacki
„Popió³ i diament” – piêædziesi¹t lat filmu
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Troll

Magdalena Przyborowska
Sztuka aktorska Bogumiła Kobieli
Bogumił Kobiela był aktorem, który posiadał niezwykłą
umiejętność tworzenia walorów ze swoich mało atrakcyjnych cech psychofizycznych. Słaby, pobrzmiewający falsetem głos pogłębiał charakter jego postaci, wyolbrzymiając
cechy takie jak tchórzostwo, słabość, nieśmiałość czy porywczość. Wydatny nos, „puste oko”, wąskie usta rozciągnięte w fałszywym najczęściej uśmiechu maksymalizowały
samobójczy charakter jego komizmu. Komizmu niebanalnego, trudnego, niewygodnego, który nadawał jego aktorstwu
charakter intelektualny. Niestety wrzucono go do szufladki
z tandetnym błazeństwem i łatwym humorem. Tymczasem
Kobiela był aktorem o prawdziwie dramatycznym talencie,
aktorem wybitnym, świadomym i poszukującym, który wiele jeszcze miałby do zaoferowania, gdyby nie tragiczna,
przedwczesna śmierć.Sztuka aktorska Bogumiła Kobieli
wyrosła między innymi z potrzeby pokazania tej dramatycznej twarzy „klauna – Kobieli”.
czerwiec 2011

„Troll” to seria podręczników do nauki gramatyki języka
szwedzkiego, norweskiego i duńskiego. Każdy z podręczników łączy dwie funkcje: teoretyczną i praktyczną, oraz zawiera szczegółowy opis podstawowych zagadnień gramatyki,
wzbogacony przykładami oraz uzupełniony licznymi ćwiczeniami. Przejrzysta struktura ułatwia korzystanie z podręczników zarówno podczas samodzielnej pracy, jak i na kursach językowych, w szkołach i na uczelniach.

Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska
Troll 1. Język szwedzki: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
Wydanie 2 poprawione, ISBN: 978-83-7453-014-9, 208 stron, 210 × 280,
oprawa miękka

Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska
Troll 2. Język szwedzki: teoria i praktyka.
Poziom średnio zaawansowany
ISBN: 978-83-7453-868-8, 202 strony, format 210 × 280, oprawa
miękka

Tadeusz Miczka
Kino włoskie
Włoskie filmy wyznaczały nowe kierunki rozwoju kina
od początków jego istnienia. Wielkie historyczne widowiska z początku wieku pokazały, że kino ma nieograniczone możliwości kreacji. Powojenny neorealizm DeSiki czy
Rosselliniego udowodnił, że filmowe dramaty rozgrywają się także wśród zwykłych ludzi. Dzięki filmom Felliniego, Antonioniego czy Viscontiego kino stało się sztuką
ukazującą najważniejsze problemy społeczne, artystyczne
i polityczne. Kontrowersyjne obrazy Bertolucciego, Pasoliniego czy Ferreriego przełamywały kolejne obyczajowe
tabu i zgłębiały zakamarki ludzkiej świadomości. Dzisiaj
uznanie publiczności i krytyków zdobywają filmy takich
twórców jak Benigni, Tornatore czy Moretti. Włoskie kino
to jednak nie tylko arcydzieła i wybitni twórcy. Tadeusz
Miczka przygląda się także filmom faszystowskim, spaghetti westernom, komediom, filmom erotycznymi i zwykłym kiczom, tworząc pełen portret wielkiego kina tworzonego 10 000 kilometrów od Hollywood.
czerwiec 2011

cena 49,99 PLN

cena 48 PLN

Helena Garczyńska
Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
ISBN: 978-83-7453-855-8, 200 stron, 210 × 280, oprawa miękka
cena 48 PLN

Helena Garczyńska, Maciej Balicki
Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka.
Poziom średnio zaawansowany
ISBN: 978-83-7453-919-7, 200 stron, 210 × 280, oprawa miękka
cena 48 PLN

Maciej Balicki
Troll 1. Język duński: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
ISBN: 978-83-7453-867-1, 192 strony, 210 × 280, oprawa miękka
cena 48 PLN

Wkrótce ukaże się:

Maciej Balicki, Helena Garczyńska
Troll 2. Język duński: teoria i praktyka.
Poziom średnio zaawansowany
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