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BESKRIVNING

apud är en poesibok som på samma gång är en poetik, ett "montage av extrema analogier" där antik och
medeltida poesi samexisterar med naturfilosofi från renässansen och modern zoologi. Det rör sig om en
bok som uteslutande består av citerat material - ofta översatt men andra gånger lämnat på originalspråk,
som ett led i en mer omfattande problematisering av förhållandet mellan en- och flerspråkighet, och
mellan människa och språk mer generellt. De grundläggande kategorierna i apud är också citatet och
översättningen, fattade inte bara som metodologiska premisser utan som specifika former av tänkande.
Vad det kommer an på i detta "utkast till en kosmisk kommunism" är kanske, ytterst sett, ett försök att
tänka poesin inte som arbete, utan som ett i den oändliga mängden av naturens självgenererande uttryck.
apud är Gustav Sjöbergs andra bok på OEI editör
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Alejandro Apud - Elite Prospects

O que é Apud. Conceito e Significado de Apud: Apud é uma palavra latina que significa junto a, perto de,
em. É empregada em referências bibliográficas...

apud - ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.eu

Apud: quem nunca leu uma revista técnica ou um TCC e deparou com palavras como apud, et al., et seq.,
id. etc? Esse post é pra ajudar nesse ponto.

apud - Wiktionary

cell: see battery, electricbattery, electric, device that converts chemical energy into electrical energy,
consisting of a group of electric cells that are connected ...
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