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Erfaringer på kanten Alexander Carnera Hent PDF Forlaget skriver: I Erfaringer på kanten rejser Alexander
Carnera en række etiske, æstetiske og eksistentielle spørgsmål om vor tid. Har kunsten og litteraturen stadig
en betydning for vort liv? Hvad sker der med vores erfaringer i et liv uden varighed - et liv in the flow?

Enhver er overladt til sig selv, med sin egen fortælling og sin egen krop. Måske kunsten minder os om, at det
ikke er nok at være i live, man må eksperimentere - gå på opdagelse uden at vide hvad man søger. Se og
arbejde med tingene som de er, i deres foranderlige, nedbrydende og sære former. Standse det lineære

fremskridt, se livet fra dødens side.

Gennem bogens 22 essays etableres et særligt møde med kunsten og livet som det udfolder sig hos blandt
andre Knausgård, Tarkovskij, Musil, Sloterdijk, Rilke, Gombrowicz, Thykier, Sontag, Blanchot, Agamben og

Kiefer.

Erfaringer på kanten er også et forsøg på at genopfriske evnen til at påskønne kunstens og skabelsens
hemmelighedsfulde liv. Ikke for at fejre kunsten og vende livet ryggen, men omvendt for at nå frem til livet

via kunsten. At være hjemme i livet takket være kunsten.
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