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Stanisław Rosiek
Mickiewicz (po śmierci)

słowo /obraz terytoria

Kontynuacja książki Zwłoki Mickiewicza, rekonstruująca
to, co przydarzyło się Mickiewiczowi w pierwszych tygo
dniach po śmierci, a także wytyczająca interpretacyjny ho
ryzont tych zdarzeń.

jesień 2013

Michał Kuziak
Inny Mickiewicz
Mickiewicz wyłaniający się z rozdziałów tej książki to twór
ca dzieła, w którego centrum znajduje się doświadczenie
nowoczesności, próba jej diagnozy i odpowiedzi na nią.

Gérard Genette
Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia
Palimpsesty to utwory wywiedzione z jakiegoś utworu wcześ
niejszego, hiperteksty, literatura, którą pisze się, czytając.
Książka Genette’a to próba zbadania tego obszaru.

Zbigniew Osiński
Spotkania z Grotowskim. Notatki, listy,
studium
Książkę wypełniają listy Jerzego Grotowskiego do Zbignie
wa Osińskiego, jego notatki ze spotkań z reżyserem oraz
studium podsumowujące badania fenomenu Teatru Labo
ratorium.

Morza polskich poetów. Wiersze
i wypowiedzi
pod redakcją Zbigniewa Jankowskiego
Antologia utworów marynistycznych autorstwa siedemdzie
sięciu wybitnych polskich poetów.

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

Helena Garczyńska, Maciej Balicki
Troll. Język norweski: teoria i praktyka
t. 1: Poziom podstawowy
t. 2: Poziom średnio zaawansowany
Pierwszy w Polsce podręcznik do nauki języka norweskie
go łączący dwie funkcje: teoretyczną i praktyczną.

Agnieszka Taborska
Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm
Pomysłowa analiza surrealizmu na przykładzie sztuk pla
stycznych, kina, fotografii i literatury.

wydawnictwo słowo/obraz terytoria
80-246 Gdańsk
ul. Pniewskiego 4/1
tel.: (58) 345 47 07
fax: (58) 520 80 63
e-mail: slowo@obraz terytoria.com.pl
www.terytoria.com.pl
Szukaj nas także na:

2

liter atur a / esej

liter atur a / antropologi a / k ino

3

Charles Baudelaire
Listy. Biedna Belgia! Teatr
Poza wyborem listów poety tom zawiera materiały do zamie
rzonego pamfletu Biedna Belgia! oraz plany czterech
utworów teatralnych.

Jean-Dominique Bauby
Skafander i motyl
Opowieść o tym, co czuje człowiek w skafandrze paraliżu.
Motylem jest czułe oko i wyobraźnia. Ta książka, pisana
z dna nieszczęścia, jest zarazem świetną literaturą i wielką
afirmacją życia.

Jussi Adler Olsen
List w butelce
Detektyw Karl Mørck i jego pomocnik Assad z Departa
mentu Q otrzymują starą sprawę listu znalezionego w butel
ce. List został napisany krwią, a jego pierwsze słowa to:
POMOCY!

Agnieszka Taborska
Niedokończone życie Phoebe Hicks

Zbigniew Mikołejko
We władzy wisielca. Z dziejów cywilizacji
Zachodu

Apokryficzna opowieść o amerykańskim medium, które spirytystyczną karierę zawdzięcza zdjęciu wścibskiego fotografa.
Phoebe Hicks po spożyciu nieświeżego małża zostaje sfotografowana przez okno w swojej sypialni. To, co wydobywa się z jej
ust, zostaje uznane za pierwszy fotograficzny zapis ektoplazmy...

Książka śledzi dojmującą wszechobecność wisielca w róż
nych warstwach kultury i duchowości, starając się wydobyć
wielość spełnianych przezeń ról.

Agnieszka Taborska
Senny żywot Leonory de la Cruz

pod redakcją Alaina Corbina
Drugi tom bogato ilustrowanej trylogii, opisującej dzieje
ludzkiego ciała od renesansu aż po współczesność.

Utrzymana w tradycji czarnego humoru, pełna zagadek, oniryczna opowieść o fikcyjnej osiemnastowiecznej wizjonerce,
dwieście lat później „odkrytej” przez francuskich surrealistów.

Konstatnty A. Jeleński
Bellmer albo Anatomia Nieświadomości
Fizycznej i Miłości
Esej interpretujący twórczość Hansa Bellmera w perspek
tywie „nieświadomości ciała”, uzupełniony manifestem ar
tysty zatytułowanym Lalka.

Gérard de Nerval
Śnienie i życie
Książka obejmuje całą autobiograficzną prozę Nervala z lat
1850–1855, czyli z okresu, w którym powstały jego naj
większe dzieła.

Historia ciała
t. 2: Od Rewolucji do I wojny światowej

Gregoire Chamayou
Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach
w XVIII i XIX wieku
Książka bada dzieje „podłych ciał”, skazańców, więźniów,
prostytutek, niewolników, pacjentów szpitali, poddawanych
eksperymentom tworzącym współczesne nauki medyczne.

Mirosław Przylipiak
Kino bezpośrednie 1963–1970
t. 2: Czas autorów
t. 3: Między obserwacją a ideologią
Kolejne części trylogii poświęconej direct cinema – jedne
mu z najważniejszych zjawisk w światowym filmie doku
mentalnym.

sztuk a / esej / monografia
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Joanna Pollakówna
Zapatrzenie. Myśląc o obrazach, myśląc
o malarzach
Książka prezentująca eseistyczną twórczości zmarłej
w roku 2002 autorki, która pisząc o obrazach i malarzach,
zawsze przedstawiała oryginalne, niekiedy zaskakujące
interpretacje.

Bohdan Paczowski
Ścieżki
Opowieści o przemianach pojęć związanych z myślą, oby
czajami i tradycjami Europy, leżących u podstaw kontro
wersji i kryzysów współczesności.

Adam Czech
Ordynaci i trędowaci. Społeczne role
instrumentów muzycznych
Co mają wspólnego fortepian i maszyna do szycia? Co łą
czy mandolinę z walką na noże? Pierwsza w Polsce próba
spojrzenia na instrumenty muzyczne z perspektywy socjo
logicznej.

Linda Williams
Seks na ekranie
Książka opowiada o tym, jak przedstawienia seksu rozwi
jały się w historii kina od jego początków aż po współczes
ność, a także o reakcjach publiczności na seks na ekranie.

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

Krzysztof Lipowski
Skorpion na policzku
Nie ma pośród polskich artystów XX wieku twórcy bardziej
niespokojnego i trawionego obsesjami niż Linke. Pięćdzie
siąt lat po śmierci artysta ten wciąż czeka na swego od
krywcę…

Anna Żakiewicz
Młodość chłopczyka
Źródeł dojrzałej twórczości malarskiej Witkacego należy
szukać w jego młodości. Niniejsza książka jest biografią
artystyczną opowiedzianą poprzez analizę jego wczesnych
prac.

