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Kunmed 
hjertet 
kan man se 
rigtigt. 
Det vœsent
lige er 
usynligt for 
0jet" 

FORORD 
Det er med stor glrede, at Museet 
Holmen, L0gumkloster kan vise ud
stillingen Den Lille Prins. Verdens 
mest oversatte bgrnebog. 1. septem
ber - 11. november 2018. 

,.Til Leon Werth. Undskyld bf1I'n, 
at jeg har tilegnet denne bog til 

en voksen ... ". 

Sa.dan skriver Exupéry om sin 
bog. Det tager vi med ind i denne 
udstilling, hvor vi holder fast i den 
grundtanke, at Exupérys tekst 
og litografier spiller sammen med 
borns egne tanker og vrerker om 
Den Lille Prins. 
U dstillingen er blevet til i samar
bejde mellem Museet Holmen og 
Tunder Kulturskole. Tunder Kom
munes 5. klasser bes0ger udstil
lingen og laver i tvrerfagligt forl0b 
planeter med forskellige udtryk for 
temaerne i Den Lille Prins: at blive 
tr0stet, at rejse i verden i dr0mme, 
at blive genfortryllet. 
Denne udstilling er altsa helt kon
kret kunst i b0rneh0jde. 
5. klassernes vrerker indgar saledes 
i udstillingen, og far dermed sin 
endelige udformning, som vi kan 
abne den 11. oktober 2018. 
Tak til Tunder Kulturskole for et 
meget sprendende og givende sam
arbejde. 

Museet Holmen har gennem en 
arrrekke samarbejdet med Michael 
Wahle Sammlung, Hattersheim, 
Tyskland, og det er dette sam
arbejde, der har gjort det muligt 
at vise originale tryk af Exupérys 
litografier til Den Lille Prins. 

Tak til Michael Wahle Sammlung, 
Hattersheim, Tyskland for lan af 
Exupéry-litografier. 

Den Lille Prins er maske nok til
egnet en voksen, men det er en bog 
for b0rn i alle aldre. Den er blevet 
verdens mest oversatte b0rnebog. 
Dette perspektiv vises pa udstillin
gen i et udvalg af forskellige udga
ver fra det meste af verden. Co-ku
rator pa denne del af udstillingen 
er Frank Gabel, Luxembourg, som 
ogsa skriver om de mange forskel
lige oversrettelser og interviewer 
manden bag Fondation Jean-
Marc Probst pour Le Petit Prince, 
Lausanne Schweiz, som venligst 
har udlant b0gerne pa denne ud
stilling, herunder tre af Stiftelsens 
egne f0rsteudgaver. 

Tak til Fondation Jean-Marc Probst 
pour Le Petit Prince, Lausanne 
Schweiz for lan af oversrettelser og 
forsteudgaver. 

Tak ti1 Frank Gabel for kuratering 
og samarbejdet omkring udstilling
en i det hele taget. 

L0gumkloster september 2018 
Gertrud Yde Iversen 
leder af Museet Holmen 
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Herses et lille udpluk af oversrettelserne af Saint-Exupérys bernebog Den Lille Prins. Foto: Frank Gabel 

Den Lille Prins 
Verdens mest oversatte b0rnebog 

Antoine de Saint-Exupérys lille bog Den Lille Prins udkom i 1943. Bogens budskab 
om venskab, kœrlighed og om at pr0Ve at se med hjertet i stedet for med 0jnene har 
ikke mistet noget af dets gyldighed i de artier, der er gaet siden. 

Af Frank Gabel 

Den Lille Prins fylder 75 i ar. An
toine de Saint-Exupérys lille bog 
om prinsen fra asteroide B612 er 
for lrengst blevet en stor klassi
ker, med over 200 millioner solgte 
eksemplarer og oversœttelser til 
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over 360 sprog og dialekter. Le 
Petit Prince, som den lysharede 
,,stjernerejsende" dreng hedder pa 
originalsproget, har efterhanden 
ikke kun sat sit prœg i litteratur
verdenen, men ogsa erobret teater-

en 

og musicalscener og det lille og 
store lœrred. I Frankrig (Alsace) 
findes der endda en forlystelses
park med Exupérys figur som 
emne. 75-arsdagen kunne vœre en 
god anledning til at mede ,,prinsen" 
igen - pa papir, pa scenen eller pa 
lœrred. Hans budskab om venskab, 
kœrlighed og om at pr0Ve at se med 
hjertet i stedet for med 0jnene har 
ikke mistet noget af dets gyldighed 
ide artier, der er gaet siden 1943. 

Saint-Exupérys sene debut som 
bernebogforfatter 
Da den franske forfatter Antoine de 
Saint-Exupéry arbejdede pa manu
skriptet til Den Lille Prins under 
sit eksil i New York i sommeren 
1942, anede han ikke, at han var i 
gang med en fortœlling, som ville 
inspirere b0rn og voksne pa tvœrs 
af grœnser og kulturer i mange 
artier. Indtil da havde den passio
nerede flyver Exupéry kun skrevet 
voksenlitteratur, altid med sine 
erfaringer som post- og krigspilot 
som udgangspunkt - Postflyveren, 
Flyvere i natten og Krigstlyver 
lyder nogle af hans tidligere titler. 
Det skulle rendre sig, efter hans 
amerikanske udgiver havde set en 
tegning, Exupéry havde lavet. Den 
forestillede en lille, ensom dreng. 
Udgiveren bad Exupéry om at skri
ve en b0rnebog om den. 

Det gjorde Exupéry pa sin hel egen 
facon. Bogen udkom i foraret 1943 
samtidigt pa fransk (Le Petit Prin-

ce) og engelsk (The Little Prince). 

Forfatteren illustrerede den selv 
med tegninger af ,,sin lille dreng". 
Pa overfladen er det rigtignok en 
bernehistorie, et moderne eventyr 
med fabelagtige elementer: En lille 
prins, som bor pa en fjern planet 
sammen med sin elskede rose, 
begiver sig ud pa en dannelsesrej
se til andre asteroider og planeter, 
for at finde sig nogle venner, blive 
klogere pa livet og fa lidt afstand 
til sin rose, som han - pa trods af 
sin kœrlighed til den - har ,,visse 
vanskeligheder" med. Pa sin rejse 
meder han en rœkke forskellige 
mennesker og dyr. De voksne men
nesker, han meder, er for det meste 
selvoptagede og mœrkelige karak
terer - en konge uden undersatter, 
som sa gerne vil have nogen at her
ske over, en dranker, som drikker 
for at glemme, at han skammer sig 
over sin drikfœldighed, en forret
ningsmand, som har sa travlt med 
at tœlle, at han glemmer, hvad det 
overhovedet er, han er ved at tœlle, 
og en geograf, som ved alt om flo
der, haver og bjerge, undtagen de, 
som findes pa hans egen planet. Det 
er ikke den slags, den lille prins 
vil blive venner med, og sa fortsœt
ter han rejsen til jorden, hvor han 
lander midt i Sahara-erkenen. Her 
finder han efterhanden de venner, 
han gik og ledte efter: en rœv og en 
havareret pilot. Begge to giver den 
lille prins noget, han har brug for: 
Rœven forklarer ham, hvad det be
tyder at vœre en ven for nogen, og 
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Hvad er vigtigt for dig? 
Den Lille Prins- et tvrerfagligt samarbejde i dansk og 
billedkunst mellem T0nder Kulturskole, Museet Holmen 
og seks deltagende folkeskoler fra T0nder Kommune. 

Af Lisbet Hartz, projektkoordinator ved Tunder Kulturskole 

Den Lille Prins er en fantastisk 
fortrelling, der appellerer strerkt til 
vores fantasi. Pa sin rejse gennem 
universet opdager prinsen i sit 
m0de med beboerne pa andre plane
ter, at der er mange mader at leve 
pa. Han lrerer, at f0lelser er vigtige 
for at vrere et helt menneske: ,,Kun 
med hjertet kan man se rigtigt. Det 
vresentlige er usynligt for 0jet", 
som rreven fortreller haro. 

Denne centrale sretning i bogen er 
udgangspunktet for kulturskole
lrerer Helle Bindings samarbejde 
med 150 elever i Tender Kommune. 
I en rundvisning pa Museet Hol
men har b0rnene set og h0rt om 
Saint-Exupérys originale illustra
tioner. Her har der vreret dialog 
omkring, hvad b0rnene synes, der 
er vigtigt for dem. Helle Binding 
har ogsa fortalt om den restetiske 
dimension i Saint-Exupérys bille
der, og hvordan har han formidlet 
teksten i sine billeder. 
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,,Udgangspunktet for b0rnenes 
arbejde med at skabe deres egne 
planeter er, at der er mange for
skellige virkeligheder, og det er 
forskelligt, hvad vi tillregger vrerdi. 
B0rnene er blevet budt velkommen 
til at komme med deres fantasier, 
og alle bud grelder i dette projekt! 
Her er der ikke noget, der er rigtigt 
eller forkert. Intet er éntydigt, og 
der er ingen forhandssvar pa, hvor
dan deres asteroide eller planet skal 
se ud", siger Helle Binding. 
,,Jeg har udarbejdet en model af en 
fler-dimensionel planet, som b0rne
ne skal male pa og udsmykke med 
deres egne verdener. Det man kan 
se - og det man ikke kan se, skal 
vrere b0rnenes omdrejningspunkt, 
nar de skaber deres egen planet. 
Det vresentlige er usynligt for 0jet. 
Fordi planeten er 3-dimensionel 
kan man nemlig ikke se det hele 
pa én gang. Sadan er livet ogsa: vi 
ser noget forskelligt ait efter, hvor 
vi ser fra. Og nogle gange, nar vi 
bevreger os videre, viser der sig nye 
landskaber og muligheder for os." 

Kunmed 
hjertet 
kan man se 
rigtigt. 
Det vresent
lige er 
usynligt for 
0jet" 

1 

Helle Binding med en fler-dimensionel planetmodel. Foto side 8 og 9: Lisbet Hartz 

OM T0NDER KULTURSKOLE 
T0nder Kulturskole er en kommunal 
institution for b0rn og unge fra 0 - 25 ar. 
Pa Kulturskolen kan man fordybe sig i 
billedkunst, ballet, sang, musik, drama, 
musikproduktion, skrivning, og i design 
og filmskabelse. 
Kulturskolen laver hvert ar mange 
projekter, og en del af disse foregar i 
samarbejde med kommunens skoler. 
Lœs merepa: 
www.toenderkulturskole.dk 
Eller f0lg kulturskolen pa Facebook: 
www.facebook.com/'IbenderKulturskole 

FORL0BET 
Eleverne kommer fra 5. klasserne pa seks fol
keskoler i Tender Kommune: 
Digeskolen i H0jer, M0gelt0nder Skole, Grund
skolen i Tender samt distriktsskolerne i Skrer
brek, Toftlund og L0gumkloster. 

• Et danskforl0b hvor 
b0rnene har h0rt 
eller lrest bogen 
Den Lille Prins 

• Rundvisning pa 
Museet Holmen ved 
Helle Binding. 
Her har eleverne 
set Saint-Exupérys 
illustrationer til 
Den Lille Prins 

• Efterf0lgende work
shop med Helle Bin
ding ude pa skolerne, 
hvor eleverne har 
fremstillet deres egne 
planeter 

• Afsluttende danskfor
l0b hvor eleverne har 
skrevet en fortrelling 
om deres egen planet 

• U dstilling af planeter 
og fortrellinger pa 
Museet Holmen 
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Jean-Marc Probst pa sit arbejdsvœrelse i Lausanne - omgivet af Den Lille Prins. Foto: Frank Gabel 

En samtale med Jean-Marc Probst 

Prinsernes konge 
Den schweiziske entrepren0r Jean-Marc Probst ejer verdens 
st0rste samling af udgaver af Den Lille Prins: nœsten 5000 
stykker, i 365 forskellige sprog og dialekter. 
Et udvalg af disse udstilles nu pa Museet ~olmen. Desuden har 
han grundlagt en stiftelse, som st0tter oversœttelser af bogen. 

Frank Gabel, m0dte Jean-Marc Probst og talte med ham om 
samlingslidenskab, sprogrigdom og litteraturens kraft. 
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• 
FG: Jean-Marc, husker du, hvornar 
du blev grebet af ,,Lille Prins"-febe
ren? 

JMP: Den Lille Prins har r0rt mig 
dybt i min ungdom, da jeg var 15 

ar gammel. I denne bog fandt jeg 
budskaber, som svarede til mit syn 
pa livet, bl.a. hvad venskab og krer
lighed angar. 
Med min samling begyndte jeg i 
1980. Jeg var 24 ar gammel og 
lreste pa universitetet i Zürich. Om
kring den tid tog jeg pa en verdens
rejse i 7 maneder. Pa rejsen opda
gede jeg, at Den Lille Prins fandtes 
allerede i mange sprogversioner. 
Det arabiske og det japanske cover 
fascinerede mig, og de to versioner 
var ogsa blandt dem, jeg tog med 
hjem fra rejsen. Senere var det 
venner og familiemedlemmer, som 
bragte udgaver med fra deres rejser 
og pa den made hjalp med til at 
udbygge min samling. 
Men ferst de seneste 15 ar er min 
samling vokset betydeligt - takket 
vrere de muligheder, som internet
tet giver. Og sa har jeg ogsa byttet 
og k0bt en del udgaver. 

FG: I dag ejer du verdens st0rste 
samling, med nresten 5000 forskel
lige udgaver af Den Lille Prins. 
Hvordan gjorde du for at samle 
sa mange forskellige eksemplarer 
og - for at fa en ide af samlingens 
,,vrekstrate" - hvor mange nye 
udgaver kunne du tilf0je til listen i 
l0bet af det seneste ar? 

JMP: Hver dag udbreder og promo
verer jeg samlingen - hjulpet af et 
verdensomsprendende net af venner 
og andre passionerede mennesker. 
Omkring 30 af dem er meget aktive 

og fortreller mig, nar en ny udgave 
udkommer. Og sa k0ber jeg nye b0-
ger hver uge, men bytter ogsa me
get. Antallet af b0ger, som kommer 
til h vert ar, ma ligge et sted mellem 
250 og 300 stykker. 
Pa verdensplan udkommer hvert ar 
cir ka 150 nye udgaver af Den Lille 
Prins. I 2015 var det imidlertid 
mere end 550! Det hrenger sammen 
med det faktum, at vrerkets beskyt
telsestid er udl0bet den 1. januar 
2015. Et meget stort antal af nye 
udgaver sa dagens lys i dette ar. Pa 
tysk blev der publiceret 10 oversret
telser i l0bet af fa maneder. 

FG: Kunne du fortrelle os lidt om 
prunkstykkerne af samlingen og 
om dine personlige favoritter? 

JMP: Jeg ejer et stort antal af me
get vrerdifulde og sjreldne b0ger, 
deriblandt originaludgaverne, som 
udkom i New York i 1943. Disse 
udgaver er nummererede og signe
ret af Saint-Exupéry. Jeg har ogsa 
en fransk f0rsteudgave fra 1945 

med en dedikation af Consuelo, 
Exupérys kone. Men bogen, som 
har den st0rste vrerdi for mig, er 
den, mine tre drenge Luca, Nicola 
og Andrea gav mig til min 50 ars 
f0dselsdag i april 2006. Det var en 
ny oversrettelse af Den Lille Prins -
pa ,,ticinese", dvs. sproget man taler 
i den schweiziske kanton Ticino, 
som ligger pa den sydlige skrrent 
af Alperne. 
Den Lille Prins som tilh0rte Che 
Guevara er ligeledes et srerlig styk
ke af min samling. Den var tilegnet 
en af Che Guevaras kammerater. 
Dedikationen er fra den 4 . septem
ber 1959 og lyder sa.dan: ,,A través 
de tantos aiios de lucha, a mi amigo 
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Pancho Gamin" (Efter sa mange ars 
kamp, til min ven Pancho Gamin). 
I en populrer biografi om Ernesto 
Guevara kommer talen pa hans lres
ning af Den Lille Prins: ,,En gang 
var han pa lokummet i sa lang tid, 
at kompagniet blev urolig. Che var i 
gang med at lrese Den Lille Prins." 

FG: Den Lille Prins findes pa 365 
forskellige sprog og dialekter og 
er dermed verdens mest oversatte 
b0rnebog. Takket vrere din stif
telse blev bogen oversat hl.a. til 
tibetansk, dzongkha, jamaicansk 
kreolsprog og skotsk. Hvordan vrel
ger du b0gerne ud, som kan fa en 
st0tte af din stiftelse? Handler det 
om at st0tte sprog, som er i fare for 
at udd0? Elier drejer det sig om at 
sprede den positive og opmuntren
de budskab af Den Lille Prins til 
verdensregioner, hvor det ikke gar 
sa godt pa det politiske plan? 

JMP: Stiftelsen modtager forslag til 
nye oversrettelser via mit netvrerk 
og internetsiden. Henvendelserne 
til oser mere talrige end antallet 
af oversrettelser, vi endelig realise
rer. Der er flere udvalgskriterier. 
Og faktisk er der en prioritet for 
sprog, som er i fare for at udd0 
(mapuche, aymara, wayuu) og 
sprog, som tales i politisk ustabi-
le regioner, hvor budskaberne af 
Den Lille Prins sikkert kan yde et 
positivt bidrag (mashi, kirundi, 
somali). 

FG: Historien om udgivelsen af Den 

Lille Prins er ogsa en historie om 
oversrettelsen og oversrettere. Har 
du i din rolle som samler og st0tter 
af nye udgaver af Den Lille Prins 
haft m0der med folk involveret i 
oversrettelsesprocessen, som du hu
sker srerligt godt og som du gerne 
vil dele med vores lresere? 

JMP: Det er en gammel ven, Sajjan 
Singh Rathore, der har oversat bo
gen til rajasthani. Han blev prresen-
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teret for mig i 1980 af Gayatri Devi, 
maharani af Jaipur og den f0rste 
kvinde i det indiske parlament. Pa 
det tidspunkt var Sajjan bibliote
kar pa paladset og skrev samtidig 
den kongelige families biografi. 
Gennem disse kontakter var det 
muligt, at fa Den Lille Prins oversat 
til sproget af Rajasthan (hvilket 
betyder ,,Prinsernes land"). I decem
ber 2013 blev bogen prresenteret 
for pressen pa paladset, i nrervrer af 
Hans Excellence Devraj Singh, den 
unge maharaja af Jaipur, som den
gang var 1 7 ar gammel. Som aile 
b0ger af min stiftelse blev denne 
version aldrig sendt pa markedet. 
Det var oversretteren selv, som stod 
for gratisuddeling af b0gerne pa 
skolerne i Rajasthans landsbyer. 

FG: ,,Kun med hjertet ser man 
godt", siger rreven. Man nrermer 
sig altsa bedst den lille prins pa 
hjertetsproget. Du er en ekspert 
bade for den franske originalversi
on og for oversrettelserne. Er der en 
sprogversion, som taler umiddel
bart til dit hjerte? 

JMP: Min yndlingsversion er den 
franske. Jeg er heldig, at original
versionen blev skrevet pa mit 
modersmal. Der findes nogle dar
lige oversrettelser, men nu - efter 
beskyttelsestiden er udl0bet - bliver 
de langsomt erstattet med meget 
fine versioner. Det er en simpel 
tekst, vi har at gore med, men den 
er svrert at oversrette. Det begyn
der allerede med titlen, fordi prin
sen, vi taler om, er ikke en s0n af 
en konge. Det er en ,,lille dreng 
fra stjernerne", som den japanske 
oversretter udtrykte det i titlen af 
den japanske udgave. Grunden for 
denne tolkende oversrettt;lse er nok, 
at bruget af ordet kongen, kejser 
eller lignende i en titel kunne vrere 
opfattet som majestretsfornrermelse 
i Japan. 
Oversrettelsen af Den Lille Prins er 
et komplekst emne og emne af man-

Kunmed 
hjertet 
kan man se 
rigtigt. 
Det vresent
lige er 
usynligt for 
0jet" 

.. 

Foto: Frank Gabel 

ge b0ger. Min iranske ven Ali er 
ved at skrive en afhandling, hvori 
han sammenligner og analyserer de 
80 forskellige versioner, som blev 
udgivet pâ persisk farsi i Iran. 

FG: 75 âr efter f0rsteudgivelsen i 
New York er Den Lille Prins stadig 
en bestseller. Hvad er hemmelig
heden bag dens enorme succes? 

JMP: Jeg synes, at der findes 
mindst tre gode grunder for bogens 
vedholdende succes: 

1) Den formidler et budskab af hab 
i situationer af habl0shed som sepa
ration, d0d og adskillelse. 
2) Den fremkommer med en spiri
tuel idé af menneskelige relationer, 
uden at henvise til religionen, men 
ogsa uden at udelukke det religi0se. 
3) Sidst, men ikke mindst: Den 
fremmer regte vrerdier, som ansvar, 
respekt, tillid og gener0sitet. 

FG: Maske kunne vi afslutte vores 
samtale med et motiverende ord 
tilde unge lresere. Som vi alle ved, 
er Den Lille Prins en lille bog med 
ikke meget mere end 100 sider. 
Nar det er sagt, sa tager det al
ligevel tid at lrere den lille prins 
rigtigt at kende og knytte band til 
ham. Hvordan overbeviser du unge 
mennesker om, at det betaler sig 
at slukke mobiltelefonerne for en 
stund og fordybe sig i verdenen af 
Den Lille Prins? 

JMP: Sp0rgsmalet er, om unger-
ne vil fortsrette med at lrese b0ger. 
Hvis de ikke har lyst til det, hvor
dan kan visa videreudvikle vores 
verden? Fordi uden lresning af b0-
ger findes der ingen fantasi, ingen 
kreativitet - ja, jeg vil nresten sige 
ingen forstand. Alle forskere eller 
grundlreggere af nye virksomheder 
har en gang i deres liv vreret pas
sionerede lresere. Sp0rgsmalet er 
altsa: Hvordan fortsretter vi med at 
vrekke ungernes lreselyst? Den Lille 
Prins er selvf0lgelig ikke svaret, · 
men jeg kender ikke et ungt men
neske, som har begyndt med denne 
bog og ikke lrest den ud. Og det 
kan jo vrere et f0rste skridt. 

FG: Jean-Marc - mange tak for 
samtalen! 

JMP: Selv tak! 
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~wesâtt te 
synnejysk 

Den Lille Prins er oversat til s0nderjysk af 
Ann Posselt. Hun skriver om arbejdet: 

,,Det var en stor udfordring at over
srette Den Lille Prins til s0nderjysk, 
da s0nderjysk for det f0rste ikke 
har noget skriftsprog og for det an
det ikke er én dialekt, men et sprog 
med mange dialekter. 
Min oversrettelse er trettest pa 
dialekten fra det vestlige S0nderjyl
land, da det er den, jeg har fa.et ind 
med modermrelken. 

Som en st0tte til stavningen har 
jeg brugt bogen Min feest tusin' oe 
a synnejysk samt et kompendium: 
Synnejysk skrivning, som Elin 
Fredsted har udarbejdet. 
Alti alt et meget sprendende 
projekt". 
Den Lille Prins udgives pa for
laget Edition Ti.ntenfass, Tyskland 
i 2018. 

Prinsen med de mange navne 
Af Frank Gabel 

Der var engang en fortrelling om en 
lille prins, som bade b0rn og voksne 
lreste med stor begejstring. Bogen 
blev kendt i hele verden og hver 
gang den kom til et nyt land, fik 
den et nyt navn. 
Da historien f0rst blev fortalt pa 
den anden side af verden for mange 
ar siden, hed den Le Petit Prince 
pa fransk og The Little Prince pa 
engelsk. Den rejste videre til Euro
pa, og fik ganske mange forskellige 
navne. Den blev kaldt Der Kleine 

Prinz i Tyskland, Maly Ksir1i~ i Polen 
og Il Piccolo Principe i Italien. 
Da den ankom i Asien, fik han 
igen nye navne, som man skrev 
med srerlige tegn: ~ ©:E-=J- '2' il: sagde 
japanerne, ,JŒ-=J- kineserne og Of~ %tA!

koreanerne. Inderne kaldte ham 
m~. 
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Rejsen gik videre til Afrika, hvor 
folk ide arabisk-talende lande 
hilste ham med ~I J:!,A'JI . I Vest
afrika tiltalte man ham med Masa
dennin og i 0stafrika med Bwana 
Mdogo Mwerevu. 

Nu har prinsen med de mange nav
ne rejst verden rundt i mange man
ge ar. Hans eventyr lreses stadig 
af barn og voksne, stadig med lige 
stor begejstring. Han far stadig nye 
navne, nar han kommer til omra
der, hvor han ikke har vreret f0r. 

I S0nderjylland har man altid kendt 
prinsen under ét navn. Om man nu 
taler rigsdansk eller synnejysk - sa 
er og bliver han den lille prins. 

Kunmœ 
œjœrt 
se œn godt. 
De vichteest 
œ usynle 
for œ 
œwn" 

Kunmed 
hjertet 
kan man se 
rigtigt. 
Det vœsent
lige er 
usynligt for 
0jet" 

HOLMEN 
HALF 
DEAD 
DANE 
SKITSER, TEGNINGER OG 
OPTEGNELSER 

MICHAEL 
KVIUM 
8. DECEMBER 
-19. MAJ 2019 
Museet Holmen skriver: 
,, Vi vil vise Kvium med ejeblikkets synsvin
kel; det, der gar forud og bliver forudsœtning 
for og kimen tif hans kunstneriske udtryk: 
skitser, tegninger og optegne/ser me/lem 
spontanitet og eftertanke, der bade klœder 
og afklœder, og hvor den besegende far 
indblik i tilblivelsesprocesserne bag nogle af 
hans mest betydningsfulde vœrker. " 

Jonathan Kvium producerer film om 
udstillingen og dens tilblivelse, Hans J0rgen 
Frederiksen skriver om arven i Kviums kunst 
fra bl.a. kalkmaleriernes groteske verdens
udtryk, middelalderkunstnernes ops0gning 
af det grimme og deforme som vej til forstâ
else af verden og mâske sandhed. 
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Museet 
HOLMEN 

Museet Holmen • 0stergade 13 • 6240 L0gumkloster 
74 74 41 65 

Â.bningstider: Torsdag-s0ndag 13.00-17.00 

Entre 50 kr. Under 15 ar er gratis 

www.museetholmen.dk 
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