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Ett öppet utbyte av tankar mellan två stora författare. På våren 1997 intervjuade den unga journalisten Juha
Itkonen den framgångsrika författaren Kjell Westö, och hyste då också egna författardrömmar. Tjugo år senare

dryftar de båda författarna i sin brevväxling minnets väsen, faderskap, kulturell appropriering, #metoo,
skidåkning, klimatförändringen, musik allt mellan himmel och jord. När brevväxlingen avancerar förändras
tonen och blir allt öppnare och allt mera förtrolig. Breven tar även upp författaryrkets skuggsidor - avunden,
besvikelserna och rädslorna. Men också dess lycka: möjligheten att röra sig fritt i tiden, rummet och sinnet.

Jag har ju läst det mesta av det som Westö skrivit hans romaner är fantastisk läsning och hittills har jag inte
läst Itkonen alls. Kjell Westö och Juha Itkonen dryftar i sin brevväxling faderskap kulturell appropriering

klimatförändringen musik allt. Samankaltaiset tuotteet. I 77 Brev i en orolig tid skriver Itkonen och Westö sju
brev var till varandra medan årstiderna växlar vardagslivet pågår och stora livshändelser avlöser varandra allt

mot en fond av globala kriser och ett allt hetskare samhällsklimat.
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Juha Att publicera en bok är alltid på något sätt en schizofren erfarenhet samtidigt pirrande och hemsk.Kjell
Just detta att vi måste vara känsliga och sköra men starka och modiga på samma gång gör att jag har rätt att
dra mig undan för att skydda min kreativa. Lue lisää tietosuojastamme. Brev i en orolig tid diskuterar Kjell
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Westö och Juha Itkonen alltifrån metoo till skrivande. Köp boken 7 7 brev i en orolig tid hos oss . Brev som
handlade om. Pris 147 kr. Pris 166 kr. Klassifikation Finländsk och finskugrisk. 7 7 brev i en orolig tid.

Itkonern Juha Westö Kjell 77 Brev in en orolig tid Kirjassa Westö ja Itkonen kirjoittavat toisilleen 7 kirjettä.
Last ned eller les på nettet 77 Brev i en orolig tid Juha Itkonen Kjell Westö Bok Gratis PDF ePub På våren

1997. Du kan kun danne en ordrelinje pr. Enligt författarna kunde.
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