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La Petite Mort

Den Lille Død

Det franske begreb ”La Petite Mort” er en metafor for orgasme. I videre betydning kan temaet referere til den
spirituelle udfrielse, som kommer med orgasme, eller en kort periode af melankoli eller transcendens, som
resultat af udladningen af livskraft. At gi slip. "La Petite Mort" er fællestitlen for en serie erotiske tegninger,
jeg påbegyndte for flere år siden og i perioder er vendt tilbage til. For et par år siden fik jeg ideen til en

bogudgivelse med en slags ”omvendt illustration”. At få nogle andre bud på mine tegninger, i litterær fiktion.

Derfor opfordrede jeg forskellige forfattere til at byde ind på én af de tematiske tegninger efter eget valg.
Forfatterhjerner interagerer faktisk meget forskelligt (ligesom billedkunstneres), og for nogle er det en
ubrugelig fremgangsmåde. Men der var heldigvis nogle mere visuelt orienterede forfattere, som tog

udfordringen op. Deres fine og meget forskellige tekster har gjort denne bog mulig.  

En yndet påstand blandt nogle kvinder, blandt andet en kvindelig forfatter jeg hørte i radioen, er at kvinder er
optaget af det erotiske, hvorimod mænd kun tænker på sex. Påstanden er muligvis baseret på disse kvinders
erfaringer med den type mænd som de tænder på, men jeg opfattede det som en grov sexistisk generalisering.

Derfor er det kun mænd der kommer til orde i denne lille bogudgivelse. Forskellige mænd.

Bedøm selv.  

Jo Blicher Møller

JOMO.DK
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