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Giorgio Agamben Hent PDF Forlaget skriver: Den italienske filosof Giorgio Agamben er en af de mest læste
og omdiskuterede nulevende tænkere. Hans provokerende teser om bl.a. undtagelsestilstand og nøgent liv har
for længst bevæget sig ud over det filosofiske laboratorium, de blev udviklet i, og bliver nu anvendt indenfor

en række kritiske discipliner og i den offentlige debat.

I dette nummer af SLAGMARK har vi ønsket at trække os tilbage fra den udbredte anvendelse af Agambens
begreber for i stedet at fokusere på, hvordan han udvikler disse begreber i sine filosofiske og idéhistoriske
læsninger af alt fra antik filosofi, romerret, kirkefædre og oplysningsfilosofi til det 20. århundredes filosofi,
kunst, skønlitteratur og poesi. Agamben udvikler sin filosofi gennem disse læsninger, og det er læsningerne,
vi ser nærmere på i dette nummer. Ambitionen er, at vi således ikke blot kan komme til at forstå Agamben og

hans kernebegreber og tænkning bedre, men også at vi derved kan kvalificere den omfattende brug af
Agambens tænkning i dag.

SLAGMARK indeholder også en række anmeldelser samt en debatsektion, hvor et panel af kritikere i
anledning af årets folketingsvalg diskuterer værdien af parlamentarisme.
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