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Nye franske filosoffer 1940-1970 Peter Kemp Hent PDF Peter Kemp gennemgår i "Nye franske filosoffer" en
halv snes af de betydeligste eller mest omtalte franske filosoffer i årene fra 1940 til 1970 – heriblandt Jean-

Paul Sartre, Gabriel Marcel, Ricœur, Merleau-Ponty, Bachelard og Jacques Derrida – og giver et
helhedsbillede af moderne fransk filosofi. Kemp redegør ikke alene for den enkelte filosofs hovedtanke, men
læserne får også kendskab til de store spørgsmål, som har domineret den filosofiske debat inden for områder

som fænomenologi, strukturalisme, eksistentialisme, marxisme og hermeneutik. Bogens indhold er en
bearbejdning af en foredragsrække forfatteren hold i radioens Søndagsuniversitet. Den danske teolog og

filosof Peter Kemp (f. 1937) var fra 2001-2007 professor i filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og
fra 2007 har han været tilknyttet Aarhus Universitet som professor emeritus. Peter Kemp har, siden han blev
lektor i filosofi ved Københavns Universitet i 1972, særligt beskæftiget sig med moderne fransk filosofi og

har i høj grad bidraget til at introducere de franske filosoffer i Danmark. Han har desuden været
filosofianmelder ved Politiken i årene fra 1971 til 1991.
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