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Essays Asger Schnack Hent PDF Forlaget skriver: Essays. Et langdigt samler tre tidligere essaysamlinger af
Asger Schnack - Lys og luft, Spejl og spor, Bål og brand - med nye essays. Dermed fuldender

denne kreds af tekster den storform, der fra begyndelsen har været
Schnacks sigte, og deraf undertitlen Et langdigt.

I Essays. Et langdigt finder man en sirlig, grundigt reflekterende og
poetisk skrift, hvori Schnack insisterer på at standse tiden for en stund
- og give tanken og sproget et pusterum. Eller, som han skriver i et

essay om Mikkel Kessler: "Den største hyldest er en hyldest til livet, til
begyndelsen, til vejrtrækningen, til bevægelsen. Den begynder i

begyndelsen, i vejrtrækningen, i bevægelsen."

Ved hjælp af Schnacks særlige poetiske sensibilitet transporteres vi i
denne samling essays fra Rimbauds håndskrift til Vesterhavet som
billede. Der er essays om 1960´erne. Om møder med Dan Turèll,

Inger Christensen, Michael Strunge, Per Kirkeby og Jørgen Gustava
Brandt. Alkoholisme, døden og: Hvad det vil sige at gøre sig

kunstneriske erfaringer, hvad det vil sige at leve.
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