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Det er ligesom et digt Jens Christian Grøndahl Hent PDF Her kommer årets samtalebog. I et sprudlende møde
mellem to temperamenter tager vennerne Jørgen Leth og Jens Christian Grøndahl livtag med kunsten og

verden!

Det er ligesom et digt henvender sig til alle dem, der har fulgt den folkekære avantgardist Jørgen Leth som
kulturformidlende cykelsportskommentator, evigt nyskabende filminstruktør eller hudløst ærlig digter.

Og bogen er et must for alle dem, der holder af Jens Christian Grøndahls psykologisk indfølende
forfatterskab, hvad enten det er romaner som Lucca og Fire dage i marts eller hans indsigtsfulde essays om

Europas fælles værdier og udfordringer.

Jørgen Leth var allerede i gang med sit kunstneriske projekt, da Jens Christian Grøndahl blev født. De mødte
hinanden et par og tyve år senere, da Grøndahl blev optaget på Den Danske Filmskole. Siden har deres

venskab formet sig som en fortsat udveksling af syn og erfaringer båret af gensidig sympati.

For et par år siden gav de to venner sig til at optage deres samtaler. Resultatet er blevet et sprudlende møde
mellem to temperamenter, men også en bog, hvor de to venner og kolleger hver især viser sig fra nye og for

nogle måske overraskende sider.

Begavet og fordomsfrit forholder de sig til både aktuelle og evige spørgsmål. Fra kultursammenstød,
velfærdsstat og ytringsfrihed til verden uden for Danmark. Hele vejen rundt om livet som skabende kunstnere

med lidenskab, tvivl og evnen til at længes.

Det er ligesom et digt er redigeret af Anne Vibeke Vad, der holder de to venner på sporet og supplerer
samtalen undervejs

Der bliver ikke lagt fingre imellem. Den spontane form giver vid, liv og ilterhed. Der er strøm på og masser af
kloge betragtninger, stof til eftertanke, provokation og inspiration til videre samtale.
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