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Geniet : Lars von Triers liv, filmer och fobier Nils Thorsen boken PDF Politiken-journalisten Nils Thorsen har
under ett års tid följt och intervjuat Lars von Trier och de centrala personerna i hans liv. Resultatet är en bok
som inte bara riktar sig till de särskilt filmintresserade utan till alla som fascinerats, förundrats eller kanske

förfärats av Lars von Trier och hans filmer, men som är tillräckligt nyfikna för att försöka förstå dem båda lite
bättre. Närmare än såhär kommer man honom knappast inte. Många historier har berättats om Lars von Trier
under årens lopp. En del är sant, annat är myter, och en hel del är en salig blandning. Nils Thorsens syfte med
boken är att samla de viktigaste och ge en någorlunda sann berättelse om regissörens liv och arbete, där han
själv för första gången i detalj berättar om sitt liv, sin ångest, sina filmer och sina tankar, medan hans vänner,

kollegor och kritiker ger sin version av händelserna kring personen von Trier. Lars von Trier är en av
Skandinaviens genom tiderna största regissör och Nils Thorsens Geniet är det hittills mest ambitiösa försöket

att skildra hans liv och arbete.
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