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Det er et godt navn. Jeg kan godt lide det. Og navnlig den måde, det udtales på i Haiti. Monsieur Jorgen. Med
Jorgen udtalt i to tydelige stavelser.

Præmissen i Spørge Jørgen er simpel. Danskerne kan stille et hvilket som helst spørgsmål til Jørgen Leth, der
lover ”at svare på alt”.

Hvornår har du sidst grædt? Hvordan forholder du dig til at blive ældre? Hvordan bliver man en zombie? Har
du nogensinde været i Ishøj?

Spørgsmålene er mange – alt fra de eksistentielle, de alvorlige, de personlige til de grinagtige – og Jørgen
Leth holder, hvad han lover, og svarer på alle spørgsmål med vanlig ærlighed, sprogligt overskud og humor.

Jørgen Leth giver ikke blot gode råd og gør os klogere på, hvad han mener om alverdens emner. Han svarer
også meget rørende og åbent på spørgsmål om dybt personlige emner, så man kommer helt tæt ind på livet af
ham som person. For danskerne vil i høj grad gerne have mere at vide om Jørgen – og om Haiti. Og det får de.
Spørge Jørgen bliver derfor både en stærk reportage fra et modsætningsfyldt haitiansk samfund og et levende

portræt af mennesket og kunstneren Jørgen Leth.

 

Hvad synes du om at hedde Jørgen?

Det er et godt navn. Jeg kan godt lide det. Og navnlig den måde, det
udtales på i Haiti. Monsieur Jorgen. Med Jorgen udtalt i to tydelige

stavelser.

Præmissen i Spørge Jørgen er simpel. Danskerne kan stille et hvilket
som helst spørgsmål til Jørgen Leth, der lover ”at svare på alt”.

Hvornår har du sidst grædt? Hvordan forholder du dig til at blive
ældre? Hvordan bliver man en zombie? Har du nogensinde været i

Ishøj?

Spørgsmålene er mange – alt fra de eksistentielle, de alvorlige, de
personlige til de grinagtige – og Jørgen Leth holder, hvad han lover,
og svarer på alle spørgsmål med vanlig ærlighed, sprogligt overskud

og humor.

Jørgen Leth giver ikke blot gode råd og gør os klogere på, hvad han
mener om alverdens emner. Han svarer også meget rørende og åbent
på spørgsmål om dybt personlige emner, så man kommer helt tæt ind
på livet af ham som person. For danskerne vil i høj grad gerne have
mere at vide om Jørgen – og om Haiti. Og det får de. Spørge Jørgen

bliver derfor både en stærk reportage fra et modsætningsfyldt



haitiansk samfund og et levende portræt af mennesket og kunstneren
Jørgen Leth.
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