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Filosofiske portrætter Peter Kemp Hent PDF "Det filosofiske indslag i kulturdebatten er uundværligt, hvis
ikke denne debat skal blive domineret af demagogiske frasemagere." Med blandt andre disse linjer fra

forordet præsenterer teolog og filosof Peter Kemp tolv artikler om ældre og – især – nyere filosoffer, hvis
arbejder har kaldt på samtidens interesse. Navne som Descartes, Bergson, Kierkegaard, Sartre, Mounier,
Nietzsche, Marcuse, Habermas, Merleau-Ponty, Ricœur, Adorno m. fl. giver et fingerpeg om bogens
spændvidde, og Peter Kemp går i dybden med emner som idéhistorie, eksistensfilosofi, oprørsfilosofi,

sprogfilosofi og etik. 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.

 

"Det filosofiske indslag i kulturdebatten er uundværligt, hvis ikke
denne debat skal blive domineret af demagogiske frasemagere." Med
blandt andre disse linjer fra forordet præsenterer teolog og filosof
Peter Kemp tolv artikler om ældre og – især – nyere filosoffer, hvis
arbejder har kaldt på samtidens interesse. Navne som Descartes,
Bergson, Kierkegaard, Sartre, Mounier, Nietzsche, Marcuse,

Habermas, Merleau-Ponty, Ricœur, Adorno m. fl. giver et fingerpeg
om bogens spændvidde, og Peter Kemp går i dybden med emner som
idéhistorie, eksistensfilosofi, oprørsfilosofi, sprogfilosofi og etik.
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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