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Kunsten at være menneske Lise Søelund Hent PDF Forlaget skriver: Kunsten at være menneske er en
introduktion til Søren Kierkegaard. Bogen er skrevet til den alment interesserede læser, som har lyst til at
stifte bekendtskab med Kierkegaards tænkning og værker uden nødvendigvis at vide noget om ham på

forhånd. Bogen giver et bredt overblik over Kierkegaards forfatterskab, hvis den læses fra ende til anden, men
da hvert kapitel behandler et bestemt tema, kan de enkelte kapitler også læses selvstændigt.

Kunsten at være menneske er skrevet af cand. mag. i idehistorie og etnografi Lise Søelund, der i en årrække
har afholdt foredrag og studiekredse om Kierkegaards tænkning, og hun har desuden et bredt forfatterskab

bag sig.
Også maleren Asger Jorn (1917-1973) var i perioder stærkt optaget af Søren Kierkegaard. Derfor har forlaget
valgt at lade Kierkegaards tekster spejle i en række af Jorns værker. Mag. art. Johanne Marie Behrmann har

dertil skrevet et kunsthistorisk essay med titlen ´Man skal digte og male for sig selv´.
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