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navnløse repræsentant ikke blot forholdet mellem kunst og revolution i dag, de forudså også finanskrisen og
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hinsides kunsten på Planeten Jorden. Det blev til i alt to samtaler, som denne gang foregik foran et publikum
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erobring af undtagelsestilstanden foreligger her på skrift. Resten er tavshed!

 

Forlaget skriver: I årene 2005-2007 førte Mikkel Bolt og den
navnløse repræsentant for Das Beckwerk en række samtaler om

kunsten, livet og revolutionen. Resultatet blev bogen I
sammenbruddets tjeneste, der udkom i efteråret 2008. I samtalerne
diskuterede Bolt og den navnløse repræsentant ikke blot forholdet
mellem kunst og revolution i dag, de forudså også finanskrisen og
det accelerede politiske kaos, vi har levet i siden. Sammenbrud over
hele linjen. Ti år efter var bogen og dens temaer aktuelle som aldrig
før. Derfor besluttede Mikkel Bolt og den forhenværende navn- løse,
nu såkaldte Madame Nielsen at mødes igen og fortsætte samtalen for
at afgøre fremtiden for revolutionen og livet hinsides kunsten på
Planeten Jorden. Det blev til i alt to samtaler, som denne gang

foregik foran et publikum på teatret Sort/Hvid i København og under
ledelse af Christian Lollike. Samtalerne med deres plan for en

erobring af undtagelsestilstanden foreligger her på skrift. Resten er
tavshed!

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Resten er tavshed&s=dkbooks

