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Cirklen og tangenten Rune Engelbreth Larsen Hent PDF Idéhistorikeren Rune Engelbreth Larsen, der er mest
kendt for sit politiske og faglitterære forfatterskab og som blogger og klummeskribent på dagbladet Politiken,
udgiver sin anden digtsamling den 14. september: 'Cirklen og tangenten'. Digtene handler bl.a. om cirkler og
tangenter i liv og død, natur og kultur – fra Big Bang til i dag. Og om at læse og løbe og bløde og håbe og

elske og sejle ...

'Cirklen og tangenten' indholder bl.a. sonetten »Elskovsskoven«, der blev opført i Det Røde Rum i februar
2012 til et særarrangement, der var knyttet til forestillingen Sonetter - frit efter Shakespeares kærlighedsdigte.
Det Kongelige Teater havde udskrevet en konkurrence om at skrive sonetter på shakespeare'sk manér, og

»Elskovsskoven« var blandt de udvalgte, der blev dramatiseret af forestillingens skuespillere og iscenesat af
Elisa Kragerup.

'Cirklen og tangenten' præsenterer endvidere to sonetringe. En sonetring er én sonet, der rummer to sonetter,
idet den både kan læses strofe for strofe oppefra som almindeligt, men også i omvendt rækkefølge,

begyndende med sidste strofe og sluttende med den første.

Men selv om 'Cirklen og tangenten' alene rummer rim-digte, er de langtfra begrænset til sonettens form. Dertil
kommer en række sort-hvide naturfotografier af forfatteren.
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