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Stoleleg. Jørgen Leths verdener

af Dan Ringgaard

I år fejrer Jørgen Leth 50 års jubilæum som kunstner, og d. 

14. juni fylder han 75 år. I den anledning udgiver Aarhus 

Universitetsforlag bogen Stoleleg. Jørgen Leths verdener, 

hvor litteraten Dan Ringgaard tager livtag med Leths 

livslange produktion. I en række korte essays præsente-

rer og diskuterer forfatteren centrale temaer og former 

på tværs af livsværket, læser digte og film, foreslår begre-

ber og giver historisk baggrund. Det hele rammes ind af 

fire dokumentarer, hvor forfatteren igennem et år fulgte 

Jørgen Leth, så hans person, hans ”steder” og hans mange 

gøremål er med til at give en større forståelse for Jørgen 

Leth både som menneske og som kunstner. 

 Stoleleg er den første samlede præsentation af Leths 

ouvre, hvor det hele – bøgerne, filmene, journalistikken, 

livet – er med.  

”Jeg havde kun mødt Jørgen Leth en enkelt gang tidligere, da jeg 

bankede på døren til hans hotelværelse, og han, netop ankommet, 

tog imod i bar overkrop. Det var manden bag de mærkelige film 

der indimellem blev vist i fjernsynet da jeg var dreng i halvfjerd-

serne, og hvis poesi havde aflejret sig i mig. Det var Informations 

Haiti-korrespondent fra firserne hvor jeg studerede og abon-

nerede på den avis, det var kommentatoren fra de store Tour 

de France-årgange i halvfemserne, og det var digteren hvis for-

mat først gik op for mig da jeg i 2000 læste come back-samlingen 

’Billedet forestiller’ og så småt begyndte at stykke det hele sammen 

til ét billede, et billede der rakte bag om det hele og tilbage til tres-

serne hvor Leths kunst fandt sin form.”
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