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BESKRIVNING

Få självbiografier har skapat ett sådant förhands-intresse som Laterna magica innan den gavs ut 1987,
även i ett internationellt perspektiv. Det var första gången Ingmar Bergman skrev ett verk helt frånkopplat
filmmediet. Genom branta klipp och djärva associationer skildras vägen från olyckligt prästbarn till
folkkär film- och teatermagiker vilket också gav många nycklar till de ämnen han ofta återkom till i sina
filmer.Mer än något annat visade Ingmar Bergman med Laterna magica att han var en stor författare i egen
rätt. Nu ges möjligheten att läsa självbiografin tillsammans med Arbetsboken, ur vilken han hämtade en
stor del av det material som kom att bli de publicerade memoarerna. En sådan samtidig läsning ger nu
läsaren en oanad möjlighet att se hur författaren i den konstnärliga processen förhåller sig till det egna
minnet, fakta och fiktion.Laterna magica presenteras nu med utförliga kommentarer av Jan Holmberg och
ett nyskrivet förord av författaren J.M.G. Le Clézio.I samband med Bergmans 100-årsjubileum 2018 ger
Norstedts förlag i samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman ut Ingmar Bergmans Skrifter. Det innebär
märkvärdigt nog att texter som Det sjunde inseglet och Smultronstället, tidigare publicerade på ett
trettiotal språk, för första gången ges ut på svenska. Dessutom kommer ett antal tidigare okända texter att
få sina första läsare. Förutom sex band i bibliofilformat, i vilka nyskrivna förord och utförliga
kommentarer ingår, så publiceras även 34 Filmberättelser med kortare efterord av Jan Holmberg och i
vissa fall förord av författaren själv.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Laterna Magika Stage (Prag, Tjeckien) - omdömen

Ingmar Bergman gick bort den 30 juli 2007. Han var en av filmhistoriens allra största. Få självbiografier
fick ett sådant förhandsintresse som Ingmar Bergmans ...

Del 2/3 "Laterna Magica" av Ingmar Bergman 19 augusti 2018 kl 19.35 ...

28. 1. 2019. Laterna magika´s dance cocktail in January and February. Dance cocktail for everyone,
Cocktail 012 - The best of has already been staged more than 100 ...

Laterna magica av Ingmar Bergman - LitteraturMagazinet

Förboka dina biljetter till skuggteatern Laterna Magika i Prag. Köp tryggt och enkelt på Box Office - inga
dolda avgifter och du betalar i svenska kronor.
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Laterna Magica

https://www.bo-fi.club/?p=LATERNA%20MAGICA&ln=se
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