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Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi
Nejnovější dílo světově uznávaného teoretika a především historika fotografie Geoffreyho Batchena
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Geoffrey Batchen, jeden z nejvlivnějších myslitelů o fotograposledních
desetiletí,
načlenové
řadě univerzit
po celém
Monografie vychází jako druhý ediční počin vfiiedici
Black_Box,
kterou působil
připravují
a spolupracovníci
světě,podobami
v současnosti
bádá a vyučuje
naVVictoria
University
of
Katedry teorie a kritiky DAMU a která se zabývá
současného
divadla.
roce 2014
již v této
edici vyšla monografie V hlavní roli text. Podoby
a proměny
scénického
čtení,
na které
se podílelčinnosti
stejný
Wellington
na Novém
Zélandu.
Kromě
pedagogické
autorský
kolektiv.
a publikování
je rovněž aktivním kurátorem – připravil řadu výstav v Austrálii, Velké Británii, Japonsku, Nizozemsku, na Islandu a v dalších zemích. V Česku od tohoto autora zatím vyšlo několik kratších studií a často
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MŠMT v letech 2014 a 2015.

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU
(včetně e-shopu) najdete na adrese:

www.namu.cz

Chcete-li knihu redakčně zpracovat, zažádejte si o recenzní výtisk.
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