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Den franske forfatter Stéphane Mallarmé blev med sin grænsesøgende poesi en af 1800-tallets mest
betydningsfulde digtere. Hans tanker og ideer kan genfindes i alt lige fra nyere fransk filosofi til moderne
avantgardekunst. Alligevel har Le maître næsten altid været forbeholdt de få, en digternes digter, mens han

for den almindelige læser har opnået ry som forfinet, utilgængelig og uoversættelig.

Det søgerMusikken, verset, poesien - tekster af og om Stéphane Mallarmé at råde bod på. Bogen præsenterer
i nye danske oversættelser Mallarmés sonetter, det legendariske, uafsluttede prosadigt Igitur samt en række af
hans opsatser om poesiens væsen. Hertil knytter sig fem essays af danske Mallarmé-eksperter, heriblandt

forfatteren Niels Frank, som hver især følger Mallarmé på en rejse i grænselandet mellem sprog og musik, tale
og skrift, ting og tegn på jagt efter mesterens enestående poetiske udtryk.
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