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LITER ATUR A

Utrzymana w tradycji czarnego humoru, pełna zagadek, oniryczna opowieść o fikcyjnej osiemnastowiecz-2
nej wizjonerce, dwieście lat później
odkrytej przez francuskich surrealistów. Historię świętej Leonory, czytającej w snach przyszłość ludzkości, oraz dzieje zafascynowanych nią
surrealistów ilustruje 35 barwnych
kola ży w duchu Maxa Ernsta, tworzących nastrój tajemnicy i niesamowitości. Erudycyjne glosy wyjaśniają
przeplatające się ze zdarzeniami fikcyjnymi aluzje do hagiografii oraz
historii surrealizmu.
Wydanie 2, ISBN 978-83-7453-062-0,
168 stron, 165 × 235, ilustracje kolorowe, oprawa miękka

cena 44 zł

Agnieszka Taborska

Senny żywot
Leonory de la Cruz
Ilustracje: Selena Kimball Smith
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LEIRIS / BARTHES / ESEJE O SZTUCE

Michel Leiris
Noce bez nocy i kilka dni bez dnia
Przełożyła Anna Wasilewska
Śnienie było – obok podróżowania i pisania – jednym z najważniejszych 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.
ISBN 978-83-7453-037-8, 176 stron, 145 × 235, oprawa miękka
cena 35 zł

Roland Barthes
Roland Barthes
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.
ISBN 978-83-7453-980-7, 226 stron, 163 × 215, ilustracje czarno-białe i kolorowe, oprawa miękka

Eseje o sztuce

cena 44 zł

Louis Marin
O przedstawieniu
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 zł
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K A L S Y K A ŚW I AT OW E J H U M A N I ST Y K I / K SI ĘGA JA N ION

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 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 zł

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
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A R N H E I M / WA R B U R G

Rudolf Arnheim
Myślenie wzrokowe
Przełożył Marek Chojnacki
„Moje wcześniejsze badania nauczyły mnie, że działalność artystyczna jest formą rozumowania, w której nierozdzielnie splatają się ze sobą postrzeganie i myślenie.
Uznałem, że muszę stwierdzić, iż ktoś, kto maluje, pisze,
komponuje czy tańczy, myśli zmysłami. Ta jedność postrzegania i myśli okazała się zresztą cechować nie tylko sztukę. Analiza naszej wiedzy na temat percepcji wzrokowej
uświadomiła mi, że niezwykłe mechanizmy, za których pomocą zmysły ujmują doświadczenie, są niemal identyczne
z działaniami opisywanymi przez psychologię myślenia.
I odwrotnie – bardzo wiele wskazuje na to, że domeną naprawdę twórczego myślenia w każdej sferze poznania jest
dziedzina wyobraźni” (Rudolf Arnheim).
ISBN 978-83-7453-056-9, 165 × 235, ilustracje czarno-białe, oprawa
zintegrowana

listopad 2011

Kontynuacja klasycznego tekstu Rudolfa Arnheima Sztuka
i percepcja wzrokowa

Aby Warburg
Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe
Przełożył i opracował Ryszard Kasperowicz
Pierwsze polskie tłumaczenie pism wybitnego historyka
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.
ISBN 978-83-7453-951-7, 536 stron, 145 × 235, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą

cena 65 zł

„Aby Warburg stworzył jedną z najbardziej fascynujących bibliotek na świecie. Jego szkice zmieniły nasze
spojrzenie na renesans”.
Anna Arno, „Gazeta Wyborcza”
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RU T KOWSK I / SE R I A 10 /7

Krzysztof Rutkowski
Wokulski w Paryżu
Co robił Wokulski w Paryżu? Pił, bardzo dużo pił: szampana, mazagran i koniak. Koniak pił Wokulski litrami, kiedy
tylko napadały na niego wspomnienia: Warszawy i kobiety,
na widok której baraniał, stawał się kastratem, impotentem,
durniem, albo prowokatorem. Po tej kobiecie odbywał Wokulski żałobę. Pokutował po nieponiesionej stracie, bo jej nie
chciał. To ona go chciała, ale on tylko o niej marzył. Kiedy
mógł ją mieć, było już za późno. Co jeszcze robił Wokulski
w Paryżu? Oddawał się rozpuście. Wokulski w Paryżu stał
się cielesny. Został mężczyzną. W Paryżu odżył. Ekstatyczne kurewstwo działało na Wokulskiego równie mocno jak
szare oczy Izabeli Łęckiej, które pozbawiały go męskości.
ISBN 978-83-7453-958-6, 136 stron, 140 × 225, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

Seria 10 /7

cena 35 zł

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 zł

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,
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Tom 1: Od renesansu do oœwiecenia

Pod redakcją Georges’a Vigarello
Przełożył Tomasz Stróżyński
Pierwszy tom bogato ilustrowanej trylogii, opisującej dzieje ciała od renesansu aż po współczesność. Ciało istnieje zarówno
w swej bezpośredniej powłoce,
jak i w subiektywnych wyobrażeniach zależnych od kultury,
społeczności i epoki. Książka ta
zajmuje się więc ciałem w jego
aspekcie fizycznym, materialnym
– ciałem z krwi i kości, ciałem
dającym życie, energię, skazanym
na unicestwienie, ciałem anatomów i fizjologów. Bada również
codzienne gesty ciała i jego biologiczne funkcje: chodzenie, jedzenie, spanie, uprawianie miłości, wydalanie, głód, pragnienie,
marznięcie i chorowanie. Ale
Historia ciała wprowadza także
w obszar ciała fantazmatycznego,
mentalnych wyobrażeń ciała, jego
nieświadomego obrazu i przekształceń, jakim ulegało na przestrzeni dziejów.
ISBN 978-83-7453-034-7, 662 strony,
165 × 235, ilustracje kolorowe, oprawa
twarda
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Léon Krier

We współczesnym bałaganie przestrzen8
nym, w którym kaplice przypominają magazyny, a centra handlowe – statki kosmiczne, brakuje autentyzmu, pełno jest
form „tak zwanych”, ubranych w monumentalne kostiumy. Nic więc dziwnego,
że na ulicach współczesnych miast czujemy się zwykle zniesmaczeni i wyobcowani. Krier ukazuje różnice pomiędzy
chaotycznym modernizmem a klasyczną
i regionalną architekturą i urbanistyką.
Architektura wspólnoty to manifest architektury opartej na rozsądku i tradycji,
skoncentrowanej wokół człowieka i utrwalającej cywilizacyjny dialog między budowlą a żywą przestrzenią.

K A L S Y K A ŚW I AT OW E J H U M A N I ST Y K I / K SI ĘGA JA N ION

Architektura
wspólnoty
Przełożył Piotr Choynowski

ISBN 978-83-7453-054-5, 506 stron,
159 × 254, ilustracje czarno-białe, oprawa
twarda

cena 85 zł

„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

Katalog 2011_jesień-zima.indd 8

2011-10-21 13:06:16

9

EPOK A OBRAZU

Epoka obrazu

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

cena 58 zł

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 kategoriami myślowymi. 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.
ISBN 978-83-7453-036-1, 232 strony, 155 × 240, ilustracje czarno-białe, oprawa zintegrowana

cena 48 zł

Jean-Jacques Wunenburger
Filozofia obrazów
Przełożyła Monika Szuba
Jean-Jacques Wunenburger, analizując najpierw „świat obrazów”, następnie ich naturę, a wreszcie funkcjonowanie
i wartościowanie, pozwala ogarnąć wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z obrazem, a przy tym porządkuje wiedzę, którą wielu uczonych bezskutecznie próbowało
ująć w karby niemożliwej chyba „teorii obrazu”. Od rozważań teoretycznych Wunenburger przechodzi do praktyki myśli figuratywnej, pokazując, jak obraz kształtuje nie tylko
nasze tu i teraz, ale też przeszłość i przyszłość.
ISBN 978-83-7453-055-2, 155 × 240, ilustracje czarno-białe, oprawa
zintegrowana

Katalog 2011_jesień-zima.indd 9

2011-10-21 13:06:27

10

E P O K A O B R A Z U / O C T AV O / L E N K

Hans Belting
Obraz i kult
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.
ISBN 978-83-7453-006-4, 155 × 240, ilustracje czarno-białe, oprawa
zintegrowana

Octavo

Wymiary śmierci
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 analizą
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.
Wydanie 2, ISBN 978-83-7453-009-5, 205 stron, 140 × 205, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 44 zł

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, semiotyka wizualna i retoryka, systemy wizualne i metody typografii 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
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DUMAŁ A / LIPCZINSKI

Piotr Dumała
Podróż po wyobraźni, wspomnieniach i twórczości Piotra
Dumały, zagadkowa, ale zachęcająca do rozmaitych interpretacji – utkana z dawnych prac, ale tworząca nowe, intrygujące dzieło plastyczne. Uzupełnieniem malarsko-graficznej
opowieści jest rozmowa z reżyserem o jego życiu i twórczości, o sztuce i planach na przyszłość, a także fragmenty literackie – od młodzieńczych prób, poprzez opowiadania, aż
do wykładu wyjaśniającego jego rozumienie animacji i filmu
fabularnego, oraz opinie o reżyserze – od pełnych zachwytu recenzji po druzgoczące wpisy na forach dyskusyjnych.
ISBN 978-83-7453-059-0, 264 strony, 210 × 290, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda

listopad 2011

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 w Liverpoolu, wojnę spędził w 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
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Monika Osiecka
Fragmenty lustra
Fragmenty lustra Moniki Osieckiej to fascynujący zapis kobiecego doświadczenia i autorefleksji artystki. Intymny
dziennik zbudowany ze słów, prac rzeźbiarskich i fotografii.
ISBN 978-83-7453-048-4, 272 strony, 223 × 276, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda

listopad 2011

„Kiedyś zrobiłam rzeźbę: akt dziewczyny cały wyłożony małymi prostokątnymi kawałkami lustra. Odbijała
wszystko, co było wokół niej, a jej samej jakby nie było”.
Monika Osiecka

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

Terytoria kina

cena 80 zł

Peter Hames
Czechosłowacka Nowa Fala
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 nie tylko
śledzi początki i opisuje rozwój tego niecodziennego ruchu
filmowego. Przygląda się również najistotniejszym dziełom
powstałym od roku 1930, ukazuje dalsze losy reżyserów debiutujących w latach sześćdziesiątych oraz analizuje wpływ
Nowej Fali na współczesne kino czeskie i słowackie.
ISBN 978-83-7453-946-3, 356 stron, 165 × 235, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka
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Paweł Sitkiewicz

Polska szkoła
animacji

Film animowany zawsze był polską specjalnością. W niektórych dekadach
uchodził za towar eksportowy polskiej kultury, a nawet zaszyfrowany komunikat zza „żelaznej kurtyny”. Wygrywał zagraniczne festiwale, lecz jednocześnie grał na nerwach cenzurze i dezorientował recenzentów. Nawet widzowie byli podzieleni. Jedni szli do kina tylko na krótki dodatek, drudzy
– nie mogli zrozumieć, dlaczego polskie animacje nie mają nic wspólnego
z wesołą kreskówką dla dzieci. Książka ta pokazuje, jak kształtowała się
polska szkoła animacji w kontekście politycznych przemian oraz na tle kultury kilku epok – od dwudziestolecia międzywojennego po czasy dzisiejsze.
Przedstawia ją z punktu widzenia publiczności, zagranicznej i rodzimej krytyki, środowiska artystycznego, władzy i cenzury. Podpowiada, jak odczytywać filmy animowane z okresu PRL-u. Szuka też odpowiedzi na pytanie o przyczynę ich sukcesów.
ISBN 978-83-7453-063-7, 320 stron, 154 × 240, ilustracje czarno-białe
i kolorowe, oprawa miękka
listopad 2011
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Krzysztof Kornacki

„Popió³ i diament” Andrzeja Wajdy
Popió³ i diament to pierwsze polskie arcydzie³o filmowe, bez którego nie
sposób zrozumieæ rodzimej kinematografii. Krzysztof Kornacki na podstawie rozmów z twórcami, niepublikowanych dokumentów, prywatnych
brulionów re¿ysera, zdjêæ, recenzji, wywiadów i relacji z planu rekonstruuje proces powstawania filmu – od pierwszego pomys³u a¿ do reakcji
krytyki i publicznoœci. Szczegó³owa analiza ukazuje ewolucjê poszczególnych w¹tków i postaci, wyjaœnia motywacje twórców, ujawnia tajniki
pracy Andrzeja Wajdy oraz pozwala zajrzeæ za kulisy produkcji filmowej w czasach PRL-u.
ISBN 978-83-7453-858-9, 452 strony, 205 × 260, ilustracje kolorowe, oprawa twarda
cena 75 z³
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Artyści

Magdalena Przyborowska
Bogumił Kobiela. Sztuka aktorska
Bogumił Kobiela posiadał niezwykłą umiejętność tworzenia
walorów ze swoich mało atrakcyjnych cech psychofizycznych.
Pobrzmiewający falsetem głos pogłębiał charakter jego postaci, wyolbrzymiając cechy takie jak tchórzostwo, nieśmiałość czy porywczość. Wydatny nos, „puste oko”, wąskie usta
rozciągnięte w fałszywym uśmiechu maksymalizowały samobójczy charakter jego komizmu. Niestety wrzucono go do szufladki z tandetnym błazeństwem. Tymczasem Kobiela był aktorem o prawdziwie dramatycznym talencie, który wiele jeszcze miałby do zaoferowania, gdyby nie przedwczesna śmierć.
ISBN 978-83-7453-043-9, 392 strony, 163 × 226, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 55 zł

Bogusław Drewniak
Teatr i film Trzeciej Rzeszy w systemie
hitlerowskiej propagandy
Po objęciu w Niemczech władzy przez narodowych socjalistów całokształt oficjalnego życia kulturalnego podporządkowany został zbrodniczym celom hitleryzmu. Wszelkie poczynania w sferze życia kulturalnego, które odpowiadały tym
celom, były szczególnie eksponowane. 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.
ISBN 978-83-7453-698-1, 472 strony, 165×235, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 48 zł

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 udowodnił, że filmowe
dramaty rozgrywają się także wśród zwykłych ludzi. Dzięki
filmom Felliniego czy Antonioniego kino stało się sztuką ukazującą najważniejsze problemy społeczne, artystyczne i polityczne. Kontrowersyjne obrazy Pasoliniego czy Ferreriego przełamywały kolejne obyczajowe tabu i. Włoskie kino to jednak
nie tylko arcydzieła i wybitni twórcy. Tadeusz Miczka przygląda się także spaghetti westernom, komediom, filmom erotycznymi i zwykłym kiczom, tworząc pełen portret włoskiego kina.
ISBN 978-83-7453-953-1, 676 stron, 165 × 235, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka
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TERY TORI A MUZ Y K I / MNEMOSY NE / DZIEMIDOK

Terytoria muzyki

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 najważniejszye zjawiska 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 zł

W tej serii wkrótce ukaże się Muzyka eksperymentalna Michaela Nymana w przekładzie Michała Mendyka

Biblioteka
Mnemosyne

Starobinski Jean
Czarodziejki
Przełożyli 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”.
ISBN 978-83-7453-031-6, 332 strony, 140 × 220, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 44 zł

Bohdan Dziemidok
O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj
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
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M I N E R WA / S T U D I A L I T E R A C K I E I A R T Y S T Y C Z N E

wyczerpująco klasyfikuje i charakteryzuje teorie i rodzaje
komizmu, wspierając się przykładami z takich dziedzin sztuki, jak film, teatr czy literatura. Monografii, wydanej po raz
pierwszy w roku 1967, towarzyszy antologia najważniejszych
tekstów teoretycznych o komizmie, zawierająca zarówno
fragmenty tekstów klasyków (Platon, Arystoteles, Kant,
Schopenhauer, Baudelaire, Freud), jak i współczesnych
opracowań z tej dziedziny (Koestler, Cohen, Carroll).
ISBN 978-83-7453-948-7, 520 stron, 165 × 235, oprawa zintegrowana
cena 59 zł

Minerwa

Sabina Kruszyńska
Zrozumieć niewiarę
Próba oryginalnej egzegezy fenomenu „filozoficznego wyznania niewiary”. Autorka, badając dzieła takich znanych
twórców i myślicieli, jak Rabelais, Montaigne, Voltaire czy
Rousseau, nie rozstrzyga, który z nich był ateistą, ale
odkrywa w ich pismach rozliczne formy niewiary. W nowożytnej myśli francuskiej krytyka religii i wiary pojawiała
się ze szczególną mocą i wyrazistością. To właśnie tutaj –
przekonuje autorka – wypracowano dominujący we współczesnej kulturze politycznej Zachodu model relacji między
wiarą a niewiarą i – w konsekwencji – między religijnością
a laickością.
ISBN 978-83-7453-047-7, 125 × 195, oprawa miękka

Studia literackie
i artystyczne

listopad 2011

Anna Martuszewska
Prawda (w) powieści
„Ponieważ przekonało mnie zdanie współczesnego teoretyka powieści Philippe’a Hamona, który sądzi, iż zadanie
badacza polega dziś na tym, by odpowiedzieć na pytanie:
„w jaki sposób literatura sprawia, że wierzymy, iż naśladuje rzeczywistość”, próbuję w tej książce zastanowić się nad
kwestią, w jaki sposób powieść sprawia, że wierzymy (albo
przynajmniej niektórzy wierzą), iż mówi prawdę o tej rzeczywistości. Rozwiązania tego problemu poszukuję przede
wszystkim w cechach samej fikcji powieściowej, w jej poetyce. W związku z tym rozpatruję budowę powieści pod
kątem istnienia w niej przesłanek do tej wiary, zarówno bezpośrednich, jak ujawniających się poprzez różne znamienne dla tego gatunku zabiegi” (ze wstępu).
ISBN 978-83-7453-002-6, 228 stron, 140 × 225, oprawa miękka
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PISARZE

Pisarze

Katarzyna I. Kwiatkowska, Maciej Gawęcki
Tyrmand i Ameryka
Książka przedstawia mało znany, amerykański okres w życiu Leopolda Tyrmanda. Od oszałamiającego sukcesu w Nowym Jorku, poprzez trudny okres walki o czytelnika, aż po
redagowanie własnego magazynu „Chronicles of Culture”.
Amerykańska biografia Tyrmanda dokumentuje zarówno
publiczną działalności pisarza, jak i jego bogate życie prywatne. Książkę wzbogacają dodatkowo liczne relacje przyjaciół i znajomych, bogaty wybór ilustracji oraz fragmenty
nieznanych dotąd polskiemu czytelnikowi tekstów Tyrmanda, z których wyłania się klarowny obraz jego poglądów na
Amerykę końca lat sześćdziesiątych.
ISBN 978-83-7453-675-2, 300 stron, 163 × 225, oprawa twarda
ze obwolutą

cena 55 zł

Maria Kalinowska
Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi
Świętej z Neapolu”. Glosy do poematu
Nowe, kompletne i aktualne opracowanie edytorskie poematu
Juliusza Słowackiego, oparte na odkrytym niedawno autorskim rękopisie. Prócz tekstu poematu wydanie to zawiera
wstęp historycznoliteracki oraz edytorsko-tekstologiczny,
a także obszerne komentarze, nakreślające szerokie konteksty kulturowe, literackie i polityczne, niezbędne do zrozumienia utworu Słowackiego.
grudzień 2011
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Z AW I S T O W S K A / B I B L I O T E K A M N E M O S Y N E

Helena Zawistowska
Od Wilii po Narocz. Niezapomniany
czas letnich wakacji w Wilnie i na
Wileńszczyźnie…
Opatrzone rodzinnymi fotografiami wspomnienia z niezapomnianych wakacji rodziny Hajdukiewiczów, doskonale oddające atmosferę lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.
ISBN 978-83-7453-061-3, 174 strony, 162 × 215, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka

„Mniej więcej w połowie sierpnia mama wyjechała do
Wilna. Właściwie mieliśmy wracać wszyscy, na co nalegał ojciec, ale my z Jurkiem uparliśmy się, by jeszcze
zostać. Tu, wśród letników panowało odprężenie. Nikt nie
czytał gazet, nie słuchał radia, odpoczywano sobie w pozornie pogodnym nastroju. Teraz myślę, że wszyscy udawali
sami przed sobą, iż nic się nie dzieje, by żyć normalnie”.

Biblioteka
Mnemosyne

Czesław Miłosz
Nieobjęta ziemia
Nieobjęta ziemia była pierwszym tomem wierszy, notatek,
przekładów i epigrafów powstałym po przyznaniu Miłoszowi Nagrody Nobla w październiku 1980 roku. Można go
czytać również jako idealny dziennik „podróżnego świata”
z lat 1981–1984. Jego scenerią są między innymi: Muzeum
Prado w Madrycie, Paryż, Korsyka, żółty rower ujrzany
w Szwecji, amerykańskie stany Massachusetts, New Hampshire, Kalifornia, Kyoto w Japonii, a także nieobjęta ziemia
pamięci: Krasnogruda, Grodno, Piazza San Marco, park nad
Prypecią…
ISBN 978-83-7453-057-6, 172 strony, 165 × 215, ilustracja czarno-biała, oprawa twarda z obwolutą

cena 49 zł

„Czemu nie zawrzeć w jednej książce sentencji zakreślonych przy lekturze różnych pisarzy, dlatego że uderzyły
nas jako trafne, własnych wierszy, przekładów z innych
poetów, zapisów prozą, a nawet listów od przyjaciół,
jeżeli dotyczyły niepokojących nas pytań? Tak właśnie
w książce, którą tutaj prezentuję, postąpiłem, szukając, jak kiedyś nazwałem, «formy bardziej pojemnej»”.
Czesław Miłosz
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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, 638 stron, 140 × 225, ilustracje kolorowe, oprawa twarda
z obwolutą
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DR A M AT Y DO CZ Y TA N I A / L A JER M A N / BACZKO

Dramaty do
Czytania

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 naprawdę 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 zł

Aleksander Nawarecki
Lajerman
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 zł

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, wyreżyse-
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THEATROTEK A / CARROLL

rowane 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. Książka pokazuje rolę, jaką
działania spontaniczne, powodowane uczuciami i uniesieniami zbiorowymi, odegrały w podejmowaniu decyzji i w kształtowaniu biegu wydarzeń” (Krzysztof Pomian).
ISBN 978-83-7453-005-7, 504 strony, 165 × 235, oprawa twarda
z obwolutą

Theatroteka

Carlo Goldoni
Teatr komediowy
Przekład i opracowanie Jolanta Dygul
Prezentowany po raz pierwszy w tłumaczeniu na język polski Teatr komediowy Goldoniego powstał w roku 1750. Wraz
ze Wstępem autora do pierwszego zbioru komedii stanowi
nie tylko manifest reformy włoskiego teatru komediowego,
ale także istotny dokument w historii osiemnastowiecznej
sceny weneckiej. Goldoni splata nowoczesność z tradycją
dell’arte, przedstawia na scenie „poetykę w akcji”, polemizuje z rywalami scenicznymi, komentuje własny dorobek
oraz walczy o godność nowej kategorii literatów, czyli poetów komediowych, do których sam się zalicza.
ISBN 978-83-7453-053-8, 192 strony, 125 × 195, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 29 zł

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 zł
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„Jeśli chcemy zrozumieć
tego człowieka i jego świat,
jedynym sposobem jest
staranna rekonstrukcja –
poprzez mityczne reprezentacje, jakich nam dostarcza – pierwotnego wydarzenia, do którego bez
przerwy się odwołuje i które odtwarza w swych sekretnych ceremoniach.
Metoda, jaka się narzuca,
polega na dotarciu do
prawdziwego znaczenia
faktów poprzez analizę
mitów”.
Jean-Paul Sartre

23

Jean-Paul Sartre

Œwiêty Genet.
Aktor i mêczennik
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 pewnościąGenet 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
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międzynarodowy
bestseller

1 milion
sprzedanych
egzemplarzy

ZABÓJCY
BAZ• ANTÓW
Jussi Adler-Olsen
Prze³o¿y³a Joanna Cymbrykiewicz

Po powrocie z urlopu Carl Mørck, szef Departamentu Q, zastaje swojego asystenta Assada zagrzebanego w aktach starej, zamkniętej sprawy. Mimo że zapadł wyrok, ktoś
ciągle podrzuca dowody świadczące, że w zbrodnię zamieszana jest grupa prominentów. Dalsze śledztwo wymaga przeciwstawienia się skorumpowanym strukturom w polityce i policji. Rozpoczyna się polowanie z nagonką… Zabójców bażantów entuzjastycznie przyjęła krytyka i czytelnicy. Książka trafiła na szczyty list bestsellerów. Sprzedano
ponad milion egzemplarzy w całej Europie.
ISBN 978-83-7453-060-6, 432 strony, 129 × 197, oprawa miękka

cena 39,90 zł

„Idealne dla nieustraszonych. I dla ludzi, którzy lubi¹ siê baæ”.
Brigitte
„Rasowy thriller – ciê¿ko wypuœci³ go z rêki, zanim dotrze siê do samego koñca”.
Deutschlandradio Kultur
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D E PA R T A M E N T Q

Departament Q

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 przestępcy, który gnany nienawiścią i chęcią zemsty
uknuł szaleńczy plan. Czy Mørck i Assad zdołają pokrzyżować plany szaleńca, czy też sami staną się jego ofiarą?
ISBN 978-83-7453-027-9, 416 stron 129 × 197, oprawa miękka
cena 39,90 zł
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Książki do
Czytania

Erlend Loe
Muleum
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?
ISBN 978-83-7453-019-4, 196 stron, 127 × 197, oprawa miękka
cena 35 zł

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.
ISBN 978-83-7453-922-7, 304 strony, 129 × 197, oprawa miękka
cena 34 zł

„Wyciągnij wtyczkę telefonu, to nie jest książka, od której zechcesz się oderwać!”
Söndagsmorgon TV4

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
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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

„Jest brutalnie, mało przyzwoicie, ale przede wszystkim
zabawnie. Hallgrímur Helgason ma błyskotliwe poczucie humoru i niewyczerpane zapasy celnych metafor, które porywają czytelnika od pierwszej strony powieści”.
„Focus”

Bodo Kirchhoff
Mała Garbo
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 zł

Terytoria Skandynawii

Helle Helle
Prom do Puttgarden
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?
ISBN: 978-83-7453-004-0, 178 stron, 140 × 205, oprawa miękka
cena 34 zł
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VA R G V E U M

Gunnar Staalesen
Zimne serca
Varg Veum

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 978-83-7453-995-1, 288 strony, 129 × 197, oprawa miękka
cena 34 zł

„Gunnar Staalesen to obok Jo Nesbø Karin fossum najważniejszy współcześnie norweski autor powieści kryminalnych”.
Piotr Kofta „Dziennik Gazeta Prawna
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EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI
Celem nagrody, przyznawanej przez Miasto Gdańsk, jest wyróżnianie poetów, którzy podejmują jeden z najistotniejszych
dla współczesności 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). Nagroda zostanie wręczona w marcu 2012 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury w Gdańsku. Wydawnictwo słowo/obraz
terytoria opublikowało wszystkie nominowane tomiki.

Gedania Artistica

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, w dużej mierze zaczerpniętych ze świata alegorii i egzempli antycznych, odpowiadała potrzebom historycznym, które uświadamiały
prawną, religijną i kulturową odrębność miasta, jego miejsce w porządku władzy, w uniwersum chrześcijańskim i kosmicznym. Asymilacja idealizowanej tradycji rzymskiego
republikanizmu towarzyszyła procesowi kreacji mitu pochodzenia i wspólnej świadomości politycznej. 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, 165 × 235, ilustracje kolorowe,
oprawa zintegrowana

cena 66 zł

Beata Gryzio
Katalog inkunabułów Biblioteki Gdańskiej
PAN
Publikacja jest efektem kolejnego etapu katalogowania najstarszych pomników sztuki drukarskiej w Bibliotece Gdańskiej PAN, po wydanym w 1954 i uzupełnionym w 1967
roku Katalogu Inkunabułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku. Znajdziemy tu opisy i zdjęcia kunsztownie oprawionych
piętnastowiecznych rozpraw medycznych, Biblii, brewiarzy,
zbiorów prawa kanonicznego i świeckiego, homiliarzy, mszałów, psałterzy, przewodników duchowych i podręczników
logiki.
grudzień 2011
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TROLL

Troll
„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.
NOWOŚĆ

Maciej Balicki, Helena Garczyńska
Troll 2. Język duński: teoria i praktyka.
Poziom średnio zaawansowany
ISBN 978-83-7453-867-1, 190 stron, 210 × 280, oprawa miękka
cena 49,99 zł

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

cena 49,99 zł

Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska
Troll 2. Język szwedzki: teoria i praktyka.
Poziom średnio zaawansowany
ISBN 978-83-7453-868-8, 202 strony, 210 × 280, oprawa miękka
cena 48 zł

Helena Garczyńska
Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
ISBN 978-83-7453-855-8, 200 stron, 210 × 280, oprawa miękka
cena 48 zł

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 zł

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 zł
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wydawnictwo słowo/obraz terytoria
80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 74/3
tel.: (58) 345 47 07 (dział handlowy)
tel.: (58) 341 44 13 (redakcja)
fax: (58) 520 80 63
e-mail: slowo-obraz@terytoria.com.pl
redakcja@terytoria.com.pl
handel@terytoria.com.pl
www.terytoria.com.pl
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