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Werner Herzog Kristoffer Hegnsvad Hent PDF Monumental monografi over Herzogs oeuvre og poetik, rigt
illustreret med over 100 farvefotos Instruktøren Werner Herzogs visuelle vovemod har dannet præcedens og
han er blevet kultfigur og forbillede for en helt ny generation af filmskabere, internationalt såvel som i

Danmark. Bredest kendt blev han for sine film med den gale Klaus Kinski, men er i dag dokumentargenrens
store navn, der forbinder de europæiske nybølger med succesfuld amerikansk mainstream. Bogen fører
læseren ind i et værk der bl.a. beskriver gangsterpræster, bjørnehviskere, skospisning, revolutionære

filmkunstnere … og en enkelt pingvin. Samt ikke mindst vigtige perspektiver på en tid med fake news.
Skrevet af Kristoffer Hegnsvad, dokumentarist, samt Film&TV-redaktør og kritiker ved Dagbladet Politiken.
Han har læst på Københavns Universitet og Sorbonne og har instrueret filmene Laamb og Looking for Exits –

Conversations with a Wingsuit Artist. I 2016 deltog han på Werner Herzogs provisoriske filmskole for
instruktørtalenter, The Rogue Film School.
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