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Giorgio Agamben er en af de mest originale og indflydelsesrige nulevende filosoffer. Med en vidtfavnende
belæsthed leverer han overraskende og innovative perspektiver på blandt andet klassiske og moderne
filosofiske traditioner, kristen teologi, retorik såvel som på aktuelle kulturelle og politiske problemer og

udfordringer. Agambens nuancerede tolkninger har stor indflydelse, som rækker langt udover den brede vifte
af humanistiske fag, hvor han allerede er blevet fast pensum.

Eva Geulen fører læseren igennem mange af de centrale temaer, der dominerer Agambens tænkning, samt den
store spændvidde i hans intellektuelle referencepunkter, hvor særligt Walter Benjamin spiller en afgørende

rolle. Introduktionen lægger en særlig vægt på Homo Sacer-projektet og dets centrale begreber som det nøgne
liv, suverænitet, bio-politik, undtagelsestilstand, vidnesbyrd samtidig med at det betones, hvordan disse

temaer kan anes i Agambens tidlige værker.
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