
København-Paris t/r
Hent bøger PDF

Per Stig M\u00f8ller
København-Paris t/r Per Stig M\u00f8ller Hent PDF Der er ingen opinion uden information. Der er ingen
information uden opinion. Det er vigtigt i samfundsdebatten, som i dag strækker sig fra den klassiske
forskning til den mest dagligdags politiske situation, at informere og udbygge sin viden, at udvide

erkendelsen og bevidsthedsfeltet så meget som muligt, fordi sandheden overalt ligger i nuancerne, og
nuancerne klaskes sammen i det sammentrængte, forenklede og uinformerede. Her er artikler, som

forhåbentligt kan give deres skærv til at afklare, hvad det er for ideer, der ligger i at være dansk netop nu i
Europa, at være europæere på vores måde, ved at konfrontere os med tendensen i det førende kulturland,

Frankrig. Det er af betydning for os, at vi går igang med at informere os om fransk åndsliv, fordi vi kan lære
af det og nu vil få lettere adgang til det. Samtidig er det væsentligt at fastholde os selv, og hvad der sker hos
os. I dette udvalg er der forsøgt opført en luftbro mellem København og Paris, kultur og politik, fortid og
fremtid. Af indhold: Kvinden og litteratur – Arrabals erotisme – Nation og person – Samtale med Michel
Foucault – Frankrig skal være fyrtårnet for Europas revolution – Samtale med Alain Geismar – Magten,

Massen og Kulturen – Strejflys over Frankfurterskolen – Messe for folket.

 

Der er ingen opinion uden information. Der er ingen information
uden opinion. Det er vigtigt i samfundsdebatten, som i dag strækker
sig fra den klassiske forskning til den mest dagligdags politiske

situation, at informere og udbygge sin viden, at udvide erkendelsen
og bevidsthedsfeltet så meget som muligt, fordi sandheden overalt

ligger i nuancerne, og nuancerne klaskes sammen i det
sammentrængte, forenklede og uinformerede. Her er artikler, som

forhåbentligt kan give deres skærv til at afklare, hvad det er for ideer,
der ligger i at være dansk netop nu i Europa, at være europæere på
vores måde, ved at konfrontere os med tendensen i det førende

kulturland, Frankrig. Det er af betydning for os, at vi går igang med
at informere os om fransk åndsliv, fordi vi kan lære af det og nu vil



få lettere adgang til det. Samtidig er det væsentligt at fastholde os
selv, og hvad der sker hos os. I dette udvalg er der forsøgt opført en
luftbro mellem København og Paris, kultur og politik, fortid og
fremtid. Af indhold: Kvinden og litteratur – Arrabals erotisme –
Nation og person – Samtale med Michel Foucault – Frankrig skal
være fyrtårnet for Europas revolution – Samtale med Alain Geismar
– Magten, Massen og Kulturen – Strejflys over Frankfurterskolen –

Messe for folket.
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