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Livets fest Sophus Michaëlis Hent PDF Digtsamlingen (Livets Fest) er et ambitiøst forsøg i Gautiers og
Huysmans' ånd på at skabe en række poetiske billedlæsninger, hvor digteren skaber en korrespondance
mellem billedkunstens udtryksformer og digtets metaforer. Bogen er dediceret til kunsthistorikeren Julius
Lange (1838-96), der i en parallelbevægelse til Georg Brandes åbnede den europæiske dannelseshorisont
inden for faget kunsthistorie og på Kunstakademiets billedskoler. En række af digtene er viet til lyriske
billedbeskrivelser af Michelangelos slaver i Firenze, Verrocchios rytterstatue i Venedig, Athena Lemnias
antikke marmorhoved i Bologna, Tizians maleri Den hellige og den profane kærlighed i Villa Borghese i
Rom, Mester Stephans Madonna-tavle i Køln og endelig Rembrandts billedsuite Nattevagten, David spiller
for Saul, Dr. Deijmanns anatomiforelæsning og portrættet af Hendrikje Stoffels fra henholdsvis Rijksmuseum

i Amsterdam, Mauritshuis i Haag og Eremitagen i St. Petersborg.

Dansk Litteraturs Historie

"LIvets Fest" indeholder desuden blomsterdigte, digte om livets gang og mindedigte.
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