
Artiklar, essäer, föredrag
Hent bøger PDF

Ingmar Bergman

Artiklar, essäer, föredrag Ingmar Bergman Hent PDF Forlaget skriver: Ingmar Bergman skrev ett hundratal
artiklar från 1930-talet fram till 1990-talet, vilka publicerades i en mängd olika sammanhang, såsom
filmbranschpress, programblad, dagspress, månadsblad, prisutdelningar och veckotidningar. Det kunde

handla om vitt skilda ämnen, från recensioner och djuplodande essäer om filmens, litteraturens och konstens
roll, till fyndiga kåserier och hätska debattinlägg. Vissa av texterna är flitigt citerade, inte minst de som
behandlar Bergmans förhållande till filmmediet och det egna konstnärskapet, andra är i det närmaste helt

okända. Gemensamt för dem är emellertid det höga litterära värdet det är påfallande hur väl det korta formatet
och den fria formen passar författarens lynne och stil. Inte heller drar han sig för att ge sig in i infekterade
debatter. Här ingår också flera nedslag i andra författarskap, inte minst August Strindbergs och Henrik

Ibsens.Artiklar, essäer, föredrag - som innefattar de flesta av Bergmans icke-skönlitterära texter, flera av dem
aldrig tidigare publicerade i ett svenskt sammanhang - är redigerad av Christo Burman och presenteras med

utförliga kommentarer samt ett nyskrivet förord av den franska författaren Nina Bouraoui.
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