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Laterna magica Ingmar Bergman Hent PDF Forlaget skriver: Laterna Magica er filmskaberen Ingmar
Bergmans store selvbiografiske værk, der udgives i anledning af filmskaberens 100-års fødselsdag. Gennem
stærke erindringsbilleder holder Bergman dommedag over sig selv og sit liv. Han skildrer vejen fra ulykkelig
præstesøn til verdensberømt filmskaber med en personlig oprigtighed af næsten kynisk karakter. Bogen, der
kan læses som en nøgle til Ingmar Bergmans kunstneriske virke, er en fascinerende fortælling om en barsk
opvækst og et vildt kunstnerliv. Om ægteskaber og børn og om den indre nødvendighed som den evige

drivkraft. Laterna Magica udkommer i Gyldendals Klassikerkollektion, der er en ny serie med klassikere fra
Danmark og hele verden. Serien vil udkomme med små og store kollektioner. Første kollektion samler sig om

erindring som både tema og genre. Ingmar Bergmans Laterna Magica, der har efterord af Dorthe Nors,
udkommer som den første i serien. Derefter udgives to Tove Ditlevsen-romaner, den selvbiografiske roman
Gift og Barndommens gade med efterord af henholdsvis Dy Plambeck og Pia Friis Laneth. Endelig er

de første to bind af Agnes Henningens store erindringsværk klar i en samlet udgave med efterord af Pia Juul.
Resten af værket følger trop fra 2019. Næste kollektion bliver en kærlighedskollektion, der rummer værker af
Marguerite Duras, Boris Pasternak og Emily Brontë. Gyldendals Klassikerkollektion er med omslag designet

af det svenske designbureau Ulmaja Wilson.
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