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Den gavmilde digter - et essay om Jørgen Leth Finn Janning Hent PDF Jørgen Leth kan det hele: Han er
digter, filminstruktør, tv-kommentator, cykelsportsekspert, enfant terrible, levemand og æstetiker. At han også
skulle være etiker, vil nok overraske mange, men det er faktisk lige det, filosoffen Finn Janning påstår i sin

nye bog.

Finn Janning argumenterer i sit essay for, at Leth er en gavmild etiker. Han viser, at digterens skrift og liv
hænger sammen i kroppen. Og kroppen er det sted, hvor digterens erfaringer sætter sig og spreder sig. Leth er

en atletisk og sanselig digter, der konstant afsøger eller udforsker grænserne for det levende.

Finn Janning går ind i en personlig og forpligtende dialog med Leths værker og virke, hvilket naturligt fører
til en undersøgelse af almene eksistentielle spørgsmål. Hvilket liv er værd at leve? Hvilken betydningen har
døden for vores måde at leve på? Hvordan er det muligt at dele personlige erfaringer som noget upersonligt?
Bogen er en original læsning af Leth, som henvender sig til en bred gruppe af læsere, hvad enten disse holder

af Leth, cykelløb og etik – eller blot vil vide, hvorfor kunst er et spørgsmål om liv eller død.

"Finn Janning skriver utrolig godt, finurligt og nærværende om det at leve og livsvalg. Jørgen Leths digtning
er udgangspunktet, men det er ikke en læseguide til Leths forfatterskab, så meget som det er en dialog og et
essay, der sætter Leth ind i en mere filosofisk kontekst end sædvanlige udlægninger af dennes forfatterskab
(...) Enormt velskrevet og spændende essay om det gode liv med udgangspunkt i Jørgen Leths digtning."

- Tina Schmidt, lektør
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