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I sin nya essäsamling söker sig Leif Salmén till välbekanta platser. Det är länderna kring Medelhavet och
framför allt den orientaliska kulturen som står i centrum för hans intresse. I en essä skriver Salmén om sin
berömde landsman Georg August Wallin och diskuterar hans förhållande till europeisk och muslimsk kultur. I
en annan är det författaren Saul Bellow som fungerar som katalysator för resonemang kring upplysning och
populism i det moderna samhället. Leif Salmén söker sig bakåt i tiden men inte för att slå sig till ro i det redan
avslutade utan för att driva tesen om det ständiga hotet mot demokrati och jämlikhet. Han är kampberedd men
pessimistisk och hittar vältaliga likar i historien. En favorit är den skotska historikern och författaren Thomas
Carlyle som för över 150 år sedan rasade mot opportunismen, liknöjdheten, oärligheten i en samtid som gått
ner sig i en hejdlös materialism fylld av giriga politiska kompromisser - ett samhälle styrt av skrupellösa
bankirer. I Salméns tankevärld kastar skymningen redan långa skuggor över illusionen om Europa.
Flyktingarnas ankomst, mötet med de andra, avslöjar den grundläggande splittringen i det europeiska jaget.
Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan. Håll rummet ljust och
använd dig av blått som accentfärg,. 2018 · När Jordi Savall skildrar tusen år av venetiansk historia väljer han
musik från hela Medelhavsområdet, lyfter fram det orientaliska och stryker under. Städerna är de platser där
främlingar har mötts och det är i de offentliga rummen som de mötena har ägt rum. Finns i lager.

Det betyder inte att landskapet är tuktat och intensivt odlat. 20. Pedagogisk genomgång (4:46 min) som
handlar om det ekonomiska kretsloppet. Kyrkan i det offentliga rummet är värd att läsas och diskuteras i
församlingar och stift. ger varme och liv I rummet. Det sker sedan en konsultation med en verkstad i Kina
som meddelar pris och. Och vem har tillverkat dem. De hemsökta - Duration: 3:35.
2014 · Vi ser oss omkring och noterar att vi inte inkluderas i det offentliga rummet. Projektet är avslutat, juni
2012. Det offentliga rummet är ytor dit allmänheten lätt har tillträde.

