Pressemeddelelse
Ny introduktion til Foucault og hans værker
Foucault er uomgængeligt pensum på de fleste lange videregående uddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskaberne samt på mange mellemlange professionsuddannelser.
Men den store franske filosofs tekster er ikke altid helt nemme
at hitte rede i eller forstå. En ny bog giver en letlæst introduktion til manden selv og hans værker.
Michel Foucault (1926-1984) er en af det 20. århundredes største filosoffer – og kultfigurer.
Sit liv brugte han blandt meget andet på at tage stoffer, deltage i det parisiske SM-miljø
og blande sig i politik og samfundsforhold, samtidig med at han forsøgte at forstå de
dybere lag i begreber som identitet, viden og magt.
En meget kort introduktion til Foucault fortæller om filosoffens liv og værker og
om deres betydning for filosofien, idehistorien og andre samfundsvidenskabelige og
humanistiske videnskaber.
Bogen har kapitler om Foucault selv, hans syn på litteratur og det at skrive, politik,
arkæologi, genealogi, galskab, kriminalitet og straf, seksualitet før og nu samt slutteligt
eftertidens syn på Foucault og udgivelsen af hans forelæsninger efter hans død.
Bogen henvender sig til studerende, elever og alle andre med interesse for Foucault og
hans forskning.
Gary Gutting (1942-2019) var amerikansk filosof, ph.d. og professor i filosofi ved
University of Notre Dame, USA. Han beskæftigede sig bl.a. med fransk filosofi og Foucault
i særdeleshed. Han har skrevet en lang række bøger, været redaktør på Notre Dame
Philosophical Review samt skrevet klummer til The New York Times.
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