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som er, og som vil os noget. Han provokerer ved at drive en æstetisk livsholdning til det yderste. Kunsten
selv er en del af denne verden af tid og tilfælde, men den er samtidig en passioneret registrant af den og et
metodisk indgreb i den. Leths værker befinder sig midt i foranderligheden, men hans stil er umiskendelig.

Stilen formår med Roland Barthes' ord "at indføre en rytme i fataliteten" og "at give det nødvendige udseende
af frihed". Og det er måske Leths største bedrift: Hans værk er frem for alt frigørende. "Stoleleg" handler om
hele Leths værk: filmene, digtene, sporten, journalistikken, det hele inklusive Leth selv og de verdener han

færde i.
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