2013, 200-året for Kierkegaards fødsel

2013, the 200 anniversary of
Kierkegaard's birth

SK BOOKS | SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION

www.kierkegaard-kultur.dk
N o v e mb e r 2 0 1 3

PRESSEMEDDELELSE

bøger
cd'er
musik
teater
oplæsninger
books
CD’s
music
theater
readings

NY - nudansk - ILLUSTRERET KIERKEGAARD BOG
Udkommer 3. december 2013

OM VIN – OG KVINDER
Kierkegaards populære mesterværk om et møde mellem
fem meget forskellige mænd der ved en festmiddag
natten igennem på skift taler om kvinden. De får blandt
andet
trøfler,
drikker
kvalitetsrødvinen
Château
Margaux, og får champagne til desserten.
I bogen møder vi de fem litterære figurer, Kierkegaarddæknavnene: Johannes Forføreren og Victor Eremita fra
Enten-Eller (1843), Constantin Constantius og Det unge Menneske
fra Gentagelsen-Gentagelsen (1843), samt Modehandleren.
Den ene anser kvinden for at være komisk eller latterlig, en anden
betragter hende som spas, som ubetalelig morskab, en tredje anser
kvinden for det svage køn og mener at det at være galant er en hyldest til det smukke køn, en fjerde ser det som sit mål i livet at gøre
enhver kvinde latterlig ved hjælp af moden og forføreren har i forhold til kvinden kun et ubetinget pligtbud: Nyd.
Det ene Kierkegaard-pseudonym har et interessant syn på ’farvede’ i sin
tale, idet han siger: ’ En farvet mand … der ikke kan antages at repræsentere ånd … bliver grøn i ansigtet, når han bliver vred (hvilket er et fysiologisk faktum)’.
Forfatteren og filosoffen, mag.art Jens Staubrand har skrevet en
indledning til I vinen er sandhed, og har gennemredigeret og meget
nænsomt ændret værket til nudansk.
Fakta: KIERKEGAARD I vinen er sandhed, ved Jens Staubrand
ISBN 978 87 92510 15 0. 20 x 13 cm. 132 sider. Vejl. pris: 170,00
DKK
Bogen udkommer den 3. december 2013. – Pressemeddelelse, samt
læseprøver, findes på http://www.kierkegaard-kultur.dk/
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