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Laterna Magica Ingmar Bergman Hent PDF Forlaget skriver: "Laterna Magica" er den betydningsfulde
svenske filminstruktør Ingmar Bergmans personlige erindringer. Her holder filmkunstneren ubarmhjertigt
dommedag over sig selv, mens han skåner sine nære - og forbinder sin filmiske mestren af iscenesættelse og

forstillelse med personlig oprigtighed af til tider næsten kynisk karakter.

Den svenske film- og teaterinstruktør Ingmar Bergman, (1918-2007), regnes for et af film- og scenekunstens
helt store skabende talenter. Med mere end 50 film og 150 teateropsætninger var han en indflydelsesrig og
særdeles beundret kulturpersonlighed i europæisk nutidskultur. Særligt kendetegnende for hans film er et

stærkt personligt univers af sjæledybder, drømme og psykologiske kriser.
Ingmar Bergman har, foruden Laterna Magica, skrevet beretningen om sine forældres kærlighedshistorie i
Den gode vilje, der siden blev filmatiseret af Bille August i 1992. Romanen Personlige samtaler er en
selvstændig fortsættelse og er filmatiseret af Liv Ullmann med Pernilla August i rollen som Anna.

"Det er ikke en erindringsbog for svage sjæle ... I mine øjne den største og voldsomst virkende selvbiografi,
nogen film- og teaterkunstner har skrevet."

- Jens Kistrup, Berlingske Tidende

"Årets største, glædeligste litterære begivenhed. Den er simpelthen så god, at det er helt overvældende."
- Johs. H. Christensen, Kristeligt Dagblad
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