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At leve / at tænke / at se Siri Hustvedt Hent PDF At leve / At tænke / At se indeholder 32 essays skrevet
mellem 2006 og 2011 af Newyorker-forfatteren b Siri Hustvedt /b . Her plukker og samler hun viden og

indsigter fra filosofien, neurovidenskaben, psykologien, psykoanalysen og litteraturen.

Bogen er inddelt i tre dele: De essays, der findes i "At leve", trækker direkte på Hustvedts eget liv; teksterne i
"At tænke" udforsker erindringer, følelser og forestillingsevne; mens teksterne i "At se" handler om

billedkunst. Alligevel dukker de samme spørgsmål op gennem hele samlingen. Hvordan ser, husker og føler
vi? Hvordan interagerer vi med andre mennesker? Hvad betyder det at sove, drømme og tale? Hvad er

'selvet'?

"Hustvedt forener forskerens stædighed, analytikerens skarphed og kunstnerens sans for skønhed i sine
essays. Man hengiver sig hellere end gerne til det flow af dyb personlig indsigt og erfaring, som hun gavmildt

baserer sin frie forskning på." POLITIKEN, 5 hjerter
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