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Lars von Triers film Peter Schepelern Hent PDF Forlaget skriver: Lars von Trier hører uden tvivl til blandt
dansk filmhistories største kunstnere, og hans film, der spænder fra det elitære til det bredt folkelige, men
stadig eksperimenterende, har indbragt ham i massevis af danske og udenlandske priser. I "Lars von Triers
film – tvang og befrielse" gennemgår filmforsker Peter Schepelern Lars von Triers karriere og kunstneriske

udvikling og ser nærmere på hans films tilblivelse, manuskript metode og produktion.

Den danske filmforsker og forfatter Peter Schepelern (f. 1945) har gennem et helt liv forsket i film og
formidlet sin viden på utallige måder. Han blev i 1973 den første danske magister i filmvidenskab, og han har

i flere omgange været medredaktør på filmmagasinet "Kosmorama". Peter Schepelern har blandt andet
skrevet bøger om Carl Th. Dreyer, Lars von Trier og Per Fly, og han er desuden forfatter til flere fagbøger om

film og filmkunst og til et par romaner.
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