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LITER ATUR A / esej

Charles Baudelaire
Listy. Biedna Belgia! Teatr

Klasyka

Poza wyborem listów poety tom zawiera szkice i notatki do
zamierzonego pamfletu Biedna Belgia! oraz plany czterech
utworów teatralnych.

Gérard de Nerval
Śnienie i życie
Książka obejmuje całą autobiograficzną prozę Nervala
z okresu, w którym powstały jego największe dzieła.

Piotr Szarota
Wiedeń 1913
Próba rekonstrukcji świata, który odszedł bezpowrotnie
wraz z wybuchem I wojny światowej, a jednocześnie wyprawa do źródeł nowoczesności.

Hannah Arendt
Ludzie w mrocznych czasach
Biblioteka Mnemosyne

„To, że nawet w najmroczniejszych czasach mamy prawo oczekiwać światła i że może ono pochodzić nie tyle
z teorii i idei, ile raczej z drżących, niepewnych, często
słabych płomieni, jakie niektórzy ludzie w swoim życiu
i pracy są w stanie wzniecić niezależnie od okoliczności
i oświetlać nimi przestrzeń czasu, jaki został im dany
na ziemi – to właśnie przekonanie stanowi nieujęte
w słowa tło niniejszych portretów”
Hannah Arendt

W. H. Auden
Tym czasom / For the Time Being
Dwujęzyczne wydanie dwóch poematów W. H. Audena,
Morze i zwierciadło oraz Tym czasom, w przekładzie Stanisława Barańczaka.

Peter Brook
Wolność i łaska. Rozważania o Szekspirze
„Ta książka to bezcenny dar od największego reżysera
szekspirowskiego naszych czasów. Z każdej stronicy
przebija geniusz, skromność i błyskotliwość Brooka” 		
James Shapiro

Hans
Belting

Faces
Historia twarzy
Esej poświęcony ludzkiej twarzy, autorstwa jednego
z najwybitniejszych współczesnych historyków sztuki.
Faces zaczynają się opisem masek z epoki kamiennej,
a kończą na analizie twarzy produkowanych przez nowoczesne mass media. W maskach teatralnych i mimice
aktora, w fotografii, filmie, sztuce dawnej i współczesnej
Belting odkrywa próby opisu życia twarzy, które jawi się
jako nieprzedstawialne i pozostaje odporne na wszelkie
normy i stereotypy.
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Elias Canetti
Głosy Marrakeszu. Zapiski po podróży
„Są to miniatury o ulotnych zjawiskach w pewnym
wielkim orientalnym mieście. […] W tych prozaicznych
tekstach o nader powściągliwej subiektywności rygorystyczny obserwator nasłuchuje głosów, które już spoza
rzeczywistości umieją objawić rzeczy ostateczne”
François Bondy

Nicola Chiaromonte
Notatki 1952–1972
Najbardziej oryginalne intelektualnie i literacko dzieło
Nicoli Chiaromontego, będące głębokim komentarzem do
historii intelektualnej XX wieku.

Rainer Maria Rilke
Listy Rainera Marii Rilkego do Klary
Rilke-Westhoff
Korespondencja Rilkego adresowana do jego żony dokumentuje skomplikowaną relację osobistą dwojga artystów,
zawiera też wiele istotnych wypowiedzi na temat literatury
i sztuki.

Józef Czapski i Ludwik Hering
Listy
„Jest w tej korespondencji nurt egzystencjalny, mistyczny, psychologiczny, malarski, literacki, polityczny, miłosny, przeplecione i zaświadczone życiem. To jest
opowieść o otwieraniu się na rzeczywistość, o wierności
w przemianie, o źródłach wewnętrznej siły, o wolności
i sensie”
Wojciech Karpiński

Kapsyda Kobro-Okołowicz
Mao Star. Instynktowne zanikanie
w przestrzeni
Fascynujące świadectwo życia awangardowej artystki Małgorzaty Starowieyskiej.

k s i ą ż ki w s t y dliwe
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Zbigniew Mikołejko
We władzy wisielca
Tom I: Z dziejów cywilizacji Zachodu
Książka śledzi dojmującą wszechobecność wisielca
w różnych warstwach kultury i duchowości, starając
się wydobyć wielość odgrywanych przezeń ról.

Tom II: Ciemne moce, okrutne liturgie
Opowieść o wieszaniu czarownic, o przeobrażeniu figury wisielca
w stadnego trupa bez twarzy przez mechanikę nowoczesnej
wojny, o szaleństwie linczowania w Stanach Zjednoczonych,
a także o wisielcu jako bohaterze popkultury.

s ztuka

Thierry Savatier

Początek świata
Historia obrazu Gustave’a Courbeta
Skomplikowane i pasjonujące dzieje skandalicznego obrazu Początek świata Gustave’a Courbeta.
Zamówiony przez tureckiego dyplomatę Chalil Beja,
należał między innymi do Jacques’a Lacana, a dziś
jest jedną z największych atrakcji Musée d’Orsay.
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Anna Szyjkowska-Piotrowska
Po-twarz
Negatywne formy istnienia twarzy w kulturze, charakteryzujące się jej zamazywaniem, zaciemnianiem, zniekształcaniem, paradoksalnie przyczyniają się do jej żywotności.
Symboliczna przemoc wobec twarzy pokazuje, że nie jest
ona zastygłą alegorią, ale żywym symbolem.

Wiesna Mond-Kozłowska
Maska. Zakrywanie i odkrywanie pomiędzy
Wschodem a Zachodem
Po co badać maskę? Na to pytanie można by odpowiedzieć
podobnym pytaniem: Dlaczego badamy naturę człowieka?
Oba pytania i obie odpowiedzi odnoszą się wszak do tej
samej doznawanej rzeczywistości, którą jest pełna egzystencja ludzka w wymiarze psychofizycznym i duchowym.

Tomasz Szerszeń
Podróżnicy bez mapy i paszportu. Michel
Leiris i „Documents”
Podróż między Paryżem, Afryką i Karaibami – po bocznych
ścieżkach międzywojennej francuskiej awangardy, ukazanej
w związkach z antropologią, etnografią, literaturą i kolonializmem.

Przygody Ciała

Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Pupilla. Metamorfozy figury drapieżnej
dziewczynki w wyobraźni symbolicznej
XX wieku
Małoletnie kochanki, lolitki, nimfetki powracają w minionym stuleciu jako autorki anarchistycznych posunięć, językowej rebelii, estetycznych i filozoficznych wybryków.
„Mamy w tej książce znakomitą analizę figury drapieżnej dziewczynki z punktu widzenia antropologii kulturowej, psychologii i historii sztuki”.
Newsweek

Historia ciała
literatura / e s e j
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Octavo

Monumentalne dzieło francuskich historyków, dotyczące tego, w jaki sposób
ciało staje się przedmiotem historii. Ciało ukazane zostaje we wszelkich możliwych stanach: w cierpieniu, pragnieniu, marzeniu, w relacji do innych ciał,
a także – jak chciał Michel Foucault – w relacji do samego siebie.
Tom I: Od renesansu do oœwiecenia
Tom II: Od Rewolucji do I wojny œwiatowej
Tom III: Różne spojrzenia. Wiek XX
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M.-D.-T. de Bienville
Nimfomania, czyli Traktat o szale
macicznym
Traktat objaśnia początki i postępy tej okrutnej choroby
tudzież omawia rozmaite jej przyczyny; następnie zaleca
sposoby postępowania w różnych stadiach oraz najbardziej
wypróbowane w jej leczeniu specyfiki.

Jean-Baptiste Bouvier
Tajemnice konfesjonału
W książce tej, przeznaczonej wyłącznie dla kapłanów, autor
– biskup Le Mans – zebrał całą wiedzę potrzebną do tego,
by właściwie spowiadać z grzechów śmiertelnych przeciwko
czystości i szóstemu przykazaniu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Sztukę pierdzenia
– sensacyjną rozprawę naukową z XVIII wieku. Dlaczego
to robisz i czy prawidłowo?

Niebezpieczeństwa onanizmu
– zatrważającą opowieść o najzgubniejszym z nałogów. Ku
przestrodze!

Afrodyzjak zewnętrzny
10 / 17

– medyczną dysertację o wpływie biczyka na fizykę miłości.
Dla oziębłych i znudzonych.

Tatuaż przestępcy
– wykład o prymitywnym zwyczaju zdobienia ciała szkaradnymi malunkami. Ilustrowany!

Aleksander Przybylski
Literacki Almanach Alkoholowy
Na temat alkoholu, a także związków alkoholu z literaturą,
powstało więcej książek, niż Jerofiejew oddał w swoim życiu
butelek zwrotnych. Almanach niniejszy jest dziełem człowieka, który lubi czytać oraz nie stroni od alkoholu i który
postanowił połączyć swoje zainteresowania, aby stworzyć
kompendium wiedzy na temat pijackiej literatury.
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Księga listów
Dzieła zebrane
Brunona Schulza

Uzupełniona o nowe materiały, poprawiona i zaktualizowana edycja listów Brunona Schulza w opracowaniu Jerzego
Ficowskiego.

Księga rękopisów
Książka zawiera reprodukcje wszystkich ocalałych rękopisów Schulza wraz z opisami i komentarzami.
Wkrótce także:

Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą, Pisma
krytyczne, Xięga Bałwochwalcza, Księga obrazów.

Schulz/Forum 5
W piątym numerze „Schulz/Forum” m.in.: Fauchereau
o Schulzu, Balthusie i Klossowskim, Wilczyński o polskiej
prozie galicyjskiej, Fieguth o intertekstualności u Schulza,
a także nieznany wywiad z pisarzem.

Schulz. Między mitem a filozofią
Biblioteka
„Schulz/Forum”

Pod redakcją Joanny Michalik i Przemysława Bursztyki
Książka szkicuje obraz Schulza jako pisarza-filozofa (bądź
anty-filozofa), zaskakująco współczesnego, ale również
wyprzedzającego o dekady paradygmat myśli nowoczesnej.

literatura / literaturoznaw s two
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Jidyszland
Redakcja André Ochodlo
Antologia 120 nowych pieśni żydowskich w tłumaczeniu na
polski i angielski, wraz z nutami oraz biografiami autorów.

Magdalena Tarasiuk
I nie mów do mnie Dżordżyk
Opowieść o uczuciu, które rodzi się ze zderzenia rzeczywistości i literatury, a także portret mieszkańców poddanej
dyktatowi zysku i sukcesu współczesności, w której – jak
się okazuje – bliskość wciąż jest możliwa.
G łówna nagroda w Konkursie L iterackim Miasta Gdańska
im. Bolesława Faca

Stanisława Przybyszewska
Cyrograf na własnej skórze i inne
opowiadania
Siedem nigdy niepublikowanych opowiadań Stanisławy
Przybyszewskiej, córki legendarnego młodopolskiego pisarza i buntownika Stanisława Przybyszewskiego, znanej
dotąd głównie jako autorka dramatu Sprawa Dantona,
sfilmowanego przez Andrzeja Wajdę.

Jerzy Limon
Młot na poetów albo Kronika ściętych głów
Historia powieściowa oparta na sensacyjnych wydarzeniach
z XVII wieku, związanych z osobami króla Jakuba I Stuarta oraz jego trzech adwersarzy z Polski, którzy piórem odważyli się obrazić Majestat.

Maria Kalinowska
„Agezylausz” Juliusza Słowackiego. Glosy
Agezylausz to jeden z najmniej znanych, ale równiej jeden
z najbardziej niezwykłych dramatów Juliusza Słowackiego.
Opublikowany dopiero po jego śmierci, do dziś fascynuje
badaczy i ludzi teatru.

Ewa Toniak
Śmierć bohatera
Rozprawa obiera za przedmiot interpretacji dzieła literackie
należące do kanonu tyrtejskiego polskiej literatury romantycznej, a także dzieła sztuki XIX wieku przedstawiające
topos śmierci bohatera.
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Piotr Śniedziewski
Elegijna świadomość romantyków
Książka ukazująca przejście pisarzy romantycznych od
elegii rozumianej jako gatunek ku elegijności definiowanej
jako typ wrażliwości bądź szczególny sposób odczuwania
świata.

Piotr Sobolczyk
Dyskursywizowanie Białoszewskiego
Tom 2: Dyskursy literaturoznawstwa
naukowego i szkolnego
Druga część monografii poświęconej recepcji Białoszewskiego daje wgląd w to, jak polska kultura literacka i edukacyjna przetwarza i przekłada zjawiska literackie przefiltrowane przez naukowe oko.

Gustav René Hocke
Świat jako labirynt. Maniera i mania
w literaturze
Kontynuacja studiów o manieryzmie w sztuce. W swoich
rozważaniach Hocke nie skupia się wyłącznie na artystycznych manifestacjach, ale traktuje manieryzm jako światopogląd i ukazuje, w jaki sposób aktywność manierystów
uzupełniała się i współgrała z aktywnością klasyków.

Od Ibsena do Aho
Pod redakcją Tadeusza Szczepańskiego i Lecha Sokoła
Od Ibsena – przez buntowniczą Lindgren i mrocznego
Larssona – do Aho. Zbiór tekstów poświęconych skandynawskim adaptacjom skandynawskiej literatury.

Studia Literackie
i Artystyczne

Agata Bielik-Robson
Cienie pod czerwoną skałą. Eseje
o literaturze
„Agata Bielik-Robson nie tylko prezentuje swoją koncepcję czytania i rozumienia literatury, ale też pokazuje w praktyce, na czym i jedno, i drugie miałoby polegać.
A że czytelniczką jest zawsze błyskotliwą i wnikliwą,
więc też jej lekturowa podróż krętymi ścieżkami nowoczesnej literatury i filozofii okazuje się frapującą przygodą intelektualną”
Ryszard Nycz

literaturoznaw s two / filozofia
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Anna Martuszewska
Architektonika literackiego romansu
Któż jak nie Anna Martuszewska mógłby napisać książkę
na temat literackiego romansu (od literatury starożytnej aż
po współczesne harlekiny).

Søren Kierkegaard
Albo-albo
Nowy przekład najważniejszego dzieła Kierkegaarda, konfrontującego dwie postawy wobec życia: estety i etyka.

Wodziński

Cezary Wodziński
Esseje pierwsze
Zbiór esejów dotyczących „spraw pierwszych”, a więc fundamentalnych nie tylko z punktu widzenia filozofa, ale
również każdego myślącego człowieka.

Cezary Wodziński
Odys gość. Esej o gościnności
Autor przeprowadza oryginalną i śmiałą interpretację pojęcia gościnności, zakładając, że w jego wieloznacznej
strukturze kryje się dostęp do zagadki bycia człowiekiem.
W serii dzieł wybranych Cezarego Wodzińskiego
również:

Heidegger i problem zła, Św. Idiota. Projekt antropologii
apofatycznej, Logo nieśmiertelności, Między anegdotą
a doświadczeniem, Kairos. Konferencja w Todtnaubergu.
Celan–Heidegger

Malcolm Budd
Muzyka i emocje. Wybrane teorie
filozoficzne
Esej przedstawiający główne teorie na temat relacji między
muzyką a emocjami wykonawcy i odbiorcy.

Anna Borowiec
„Album Orbis” Cypriana Norwida jako
księga sztukmistrza
Książka poświęcona trzytomowemu dziełu Norwida, które
ujawnia najistotniejsze kwestie związane z jego koncepcją
estetyczną wyłożoną w pismach teoretycznych, prozie i poezji.

s po ł ecze ń s two / hi s toria
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Alek Tarkowski, Mirosław Filiciak
Dwa Zero. Alfabet nowej kultury i inne
teksty
„Pisane na gorąco minieseje to słownik na nowe czasy
– doskonale dokumentują zachodzące w kulturze współczesnej zmiany, których konsekwencji ciągle nie znamy.
Autorzy bez łzawego sentymentalizmu za starym światem
i nadmiernej euforii wobec przyszłości pomagają zrozumieć ten złożony i burzliwy proces”
Edwin Bendyk

Anna Pelka
Z [politycznym] fasonem. Moda
młodzieżowa w PRL i NRD
Książka o wpływie polityki na modę w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Tomasz Torbus
Zamki konwentualne państwa krzyżackiego
w Prusach
Monografia poświęcona zamkom Zakonu Krzyżackiego
w pruskim państwie zakonnym w północnej Polsce i w obwodzie królewieckim w Rosji.
Gdańsk.
Historia i Współczesność

Jacek Friedrich
Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku
w latach 1945–1960
Omówienie jednego z najważniejszych epizodów w dziejach
polskiej kultury architektonicznej XX wieku – odbudowy
Głównego Miasta w Gdańsku po zniszczeniach II wojny
światowej.
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TERYTORIA E-BOOKÓW
W ofercie wydawnictwa jest już sto e-booków i w każdym
miesiącu przybywają nowe. To zarówno nowości, jak i książki, których wersje papierowe są już od dawna niedostępne.

Tadeusz Szczepański
Zwierciadło Bergmana
Najpełniejsza w światowej literaturze monografia życia
i twórczości wybitnego szwedzkiego reżysera.

Piotr Perkowski
Gdańsk – miasto od nowa
Książka poświęcona problemom życia codziennego gdańszczan w latach 1945–1970.

Krzysztof Rutkowski
Pasaże
Paryskie pasaże, Raptularz końca wieku, Requiem dla
moich ulic, Zakochany Stendhal, Ostatni pasaż, Wokulski
w Paryżu – kultowe książki Krzysztofa Rutkowskiego już
w wersji elektronicznej.
Nasze e-booki stanowią wierne odwzorowanie wersji papierowej książki. Posiadają okładkę, spis treści, ilustracje oraz
inne elementy zawarte w oryginalnej wersji. W e-booku,
w odróżnieniu od książki w wersji papierowej, można zmieniać wielkość i rodzaj czcionki, tło i formatowanie tekstu.
W zależności od czytnika, którym dysponujemy, można
również wyszukiwać strony i pojedyncze słowa, dodawać
zakładki i wpisywać notatki.
Jak kupić e-booka
1. Załóż konto w naszej księgarni internetowej: www.terytoria.
com.pl.
2. Wyszukaj e-booka, dodaj go do koszyka i zapłać za niego.
3. Linki do książki w formacie EPUB oraz MOBI zostaną wysłane na Twój adres e-mail.
4. Pliki możesz wrzucić na dysk komputera, e-czytnik, tablet
lub smartfona.

wydawnictwo słowo/obraz terytoria
80-246 Gdańsk
ul. Pniewskiego 4/1
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

Szczegółowe informacje na temat książek
wydawnictwa, terminów ich publikacji, cen oraz
promocji na stronie internetowej:

www.terytoria.com.pl

szukaj nas także:

