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Susan Sontag Jonathan Cott Hent PDF Forlaget skriver: »Alt det, jeg oplever, tænker jeg over. Tænkning er
noget, jeg gør«.

»Et af mine ældste korstog er imod adskillelsen af tænkning og følelse - en adskillelse, som på sin vis er
fundamentet for alle anti-intellektuelle synspunkter… og jeg mener ikke den er sand… Jeg er af den

opfattelse, at tænkning er en måde at føle på, og det at føle er en måde at tænke på«.

Susan Sontag (1933-2004) blev med essayet Notes on Camp (1964) og det litteraturkritiske hovedværk
Against Interpretation and Other Essays (1966) en intellektuel superstjerne og et feteret venstrefløjsikon.

Hun talte blandt andet for en nedbrydning af skellet mellem elite- og massekultur og var med til at sætte den
intellektuelle dagsorden gennem flere årtier.

Da Jonathan Cott, der var medredaktør af Rolling Stone Magazine, interviewede Susan Sontag i Paris og New
York i 1978, havde hun netop udgivet bogen Illness as Metaphor (1978), hvor hun med udgangspunkt i sin

egen kræftsygdom kritiserer stivnede forestillinger om sygdom.

Kun en tredjedel af den 12 timer lange diskussion mellem de to blev dengang trykt, men nu udkommer hele
interviewet med Cotts forord og erindringer på dansk.

Pressen skrev
Rune Lykkeberg anmeldte bogen i Politiken, da den udkom på engelsk i 2013.Han gav den fem hjerter og

skrev bl.a.:
»En gammel samtale med den afdøde intellektuelle superstjerne Susan Sontag bliver nu endelig udgivet som
dokument over en epoke og monument over en sammensat karakter (.) Vi er med hende hele vejen rundt i

livet og selvet og verden. Det er i passager mesterligt, andre steder interessant som dokument over en epoke,
og indimellem så pinligt banalt, at man skammer sig over at læse med«.

Forfatteren
Jonathan Cott har i flere årtier været redaktør og skribent på det legendariske Rolling Stone Magazine. Han
har desuden skrevet adskillige bøger, herunder Dage, jeg vil huske - Min tid med Yoko Ono og John Lennon.

Han bor i New York.
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