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Med dette provokerende spørgsmål indleder filosof og idéhistoriker Dorthe Jørgensen sin undersøgelse af,
hvad skønhed er, og hvordan den kan hjælpe os i vor søgen efter det gode liv. Hun fortæller ikke bare om,
hvad kunstnere og tænkere forstår ved skønhed. Hun undersøger også, hvilke skønhedsforståelser, der findes
inden for f.eks. natur- og sundhedsvidenskab, organisationsteori, teologi, pædagogik og marketing. Dorthe
Jørgensen argumenterer for, at skønhed er meget mere, end vi som regel tror. Skønhedserfaringer er ikke bare
sanselige oplevelser af lækre former. De kan åbne verden på en måde, så vi fornemmer dimensioner, vi i
almindelighed blot overser. Skønhedsfilosofien sætter vor forståelse af os selv og verden i perspektiv. Den

giver stof til overvejelser over, om vi lever, som vi har bedst af, og tænker, som vi bedst kan.

 

Hvorfor spilde tiden på skønhed i en verden fuld af problemer? Med
dette provokerende spørgsmål indleder filosof og idéhistoriker

Dorthe Jørgensen sin undersøgelse af, hvad skønhed er, og hvordan
den kan hjælpe os i vor søgen efter det gode liv. Hun fortæller ikke
bare om, hvad kunstnere og tænkere forstår ved skønhed. Hun
undersøger også, hvilke skønhedsforståelser, der findes inden for
f.eks. natur- og sundhedsvidenskab, organisationsteori, teologi,
pædagogik og marketing. Dorthe Jørgensen argumenterer for, at

skønhed er meget mere, end vi som regel tror. Skønhedserfaringer er
ikke bare sanselige oplevelser af lækre former. De kan åbne verden
på en måde, så vi fornemmer dimensioner, vi i almindelighed blot

overser. Skønhedsfilosofien sætter vor forståelse af os selv og verden



i perspektiv. Den giver stof til overvejelser over, om vi lever, som vi
har bedst af, og tænker, som vi bedst kan.
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