
En brevveksling om det at være skuespiller
Hent bøger PDF

Johannes Sl\u00f8k
En brevveksling om det at være skuespiller Johannes Sl\u00f8k Hent PDF "Du, jeg har truffet en beslutning:
Jeg vil skrive til dig – og jeg ved jo på forhånd, at du vil være med på spøgen og svare alvorligt. Jeg vil stille
dig spørgsmål, kræve dig til regnskab, drøfte problemer, lave strejftog ind over din metier: kunsten at være
skuespiller. Jeg vil for en gangs skyld have en autentisk besked af en, der har ofret sit liv på den ansættelse i
tilværelsen." Således indleder teolog og filosof Johannes Sløk sin brevveksling med den berømte skuespiller

og forfatter Ebbe Rode, der til gengæld stiller spørgsmål som: "Skal skuespilleren altid og ubetinget
underordne sig forfatterens intention? Eller har han ind imellem lov – og pligt – til at gøre oprør?" Det bliver
til mange spændende snakke mellem de to spændende og lærde herrer, der sammen har valgt at tilegne bogen
de danske skuespillere. Johannes Sløk (1916-2001) var en dansk teolog, filosof, idehistoriker og debattør.

Han blev ansat som professor ved Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet i 1959 og blev sidenhen en
af hovedkræfterne bag oprettelsen af Institut for Idehistorie ved Aarhus Universitet. Ebbe Rode (1910-1998)
var dansk skuespiller og forfatter – først og fremmest til mange erindringsbøger om livet som skuespiller og

som del af det danske kulturliv.

 

"Du, jeg har truffet en beslutning: Jeg vil skrive til dig – og jeg ved
jo på forhånd, at du vil være med på spøgen og svare alvorligt. Jeg
vil stille dig spørgsmål, kræve dig til regnskab, drøfte problemer,

lave strejftog ind over din metier: kunsten at være skuespiller. Jeg vil
for en gangs skyld have en autentisk besked af en, der har ofret sit liv
på den ansættelse i tilværelsen." Således indleder teolog og filosof
Johannes Sløk sin brevveksling med den berømte skuespiller og
forfatter Ebbe Rode, der til gengæld stiller spørgsmål som: "Skal

skuespilleren altid og ubetinget underordne sig forfatterens
intention? Eller har han ind imellem lov – og pligt – til at gøre
oprør?" Det bliver til mange spændende snakke mellem de to

spændende og lærde herrer, der sammen har valgt at tilegne bogen de
danske skuespillere. Johannes Sløk (1916-2001) var en dansk teolog,
filosof, idehistoriker og debattør. Han blev ansat som professor ved



Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet i 1959 og blev
sidenhen en af hovedkræfterne bag oprettelsen af Institut for

Idehistorie ved Aarhus Universitet. Ebbe Rode (1910-1998) var
dansk skuespiller og forfatter – først og fremmest til mange

erindringsbøger om livet som skuespiller og som del af det danske
kulturliv.
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