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Fartøjet Night Marguerite Duras Hent PDF Forlaget skriver: Fartøjet Night er hovedværket blandt den
håndfuld bøger med genrebetegnelsen "film" som Duras udgav i 70´erne og 80´erne. Der er tale om tekster,

der ikke ligner Duras´ vanlige prosa, som vi kender den fra romanerne, men heller ikke er egentlige
filmmanuskripter - der er f.eks. sjældent replikangivelser. Teksterne er skrevet som udgangspunkt for de film,

Duras selv instruerede i disse år, men udgivet som bøger i deres egen ret. Teksterne er blandt de mest
originale og formmæssigt eksperimenterende i forfatterskabet. Foruden titelteksten tæller udgivelsen 5 kortere
filmtekster fra samme periode. Mens umulig kærlighed og umulig henvendelse er tema for de første 3 tekster,
er de sidste 3, der alle bærer samme titel, Aurelia Steiner, blandt de tekster i forfatterskabet, der mest eksplicit

arbejder med den Holocausttematik, som Duras gennem hele forfatterskabet kredsede om.

Marguerite Duras blev født i Fransk Indokina i 1914 og døde i 1996. Hun anses i dag som en af de 20.
århundredes største franske forfattere og er oversat til alverdens sprog.
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