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Illuminationer Arthur Rimbaud Hent PDF Forlaget skriver: Den moderne poesis enfant terrible, Arthur
Rimbaud (1854-91), frembragte de fleste af sine mesterværker, før han blev tyve.

Illuminationer blev angiveligt skrevet mellem 1871-78 og blev første gang trykt i tidsskriftet La Vogue i
1886. Disse prosadigte, toogfyrre i alt, med deres overraskende metaforer som for eksempel ´den gyldne

solnedgangs tungsindige storvask´, bryder med den dengang herskende poetiks regler ved at lade det banale,
vulgære og grusomme indgå en forbindelse med det sublime.

Illuminationer er et forsøg på at integrere verden som en total vision, det ultimative billede af alt, hvad der er
til, eller som kan tænkes at være til, i en alkymistisk proces, hvor poeten også sætter sit eget jeg i spil.

Lyrikeren Erik Knudsen har på imponerende vis gendigtet Rimbauds prosadigte Illuminationer.

Lars Bonnevie, Weekendavisen, skrev blandt andet følgende om oversættelsen: »Man mærker tydeligt
strømmen passere på en kongenial måde mellem Knudsen og Rimbaud (.) Illuminationer er indgangsporten
til den moderne poesi, herunder også til den modernisme, som den tidlige Erik Knudsen selv var inspireret

af, og de farvelagte billeder står friske og prægnante i hans gendigtning, som om de var lavet i dag.
Svimlende smukt og grænseløst foruroligende.«  
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