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Grønlandstekster Per Kirkeby Hent PDF Per Kirkeby (1938-2018) er uden tvivl Danmarks sin generations
bedste bud på en verdenskunstner. Hans billedkunstneriske produktion var overvældende af omfang såvel
inden for maleri, skulptur, grafik som inden for andre medier. Per Kirkeby var også ophavsmand til et stort
forfatterskab, der omfatter mere end 80 udgivelser: digtsamlinger, romaner, essays og andre prosabøger.

I Grønlandstekster valgte han at skrive sit livs historie gennem et særligt, men vigtigt hjørne af sin tilværelse,
nemlig de mange rejser og ekspeditioner til Grønland. Per Kirkeby kom første gang til Grønland i 1958 som

geologistuderende, og siden var han af sted mindst tolv gange.

Bogen er illustreret med to træsnit og ti raderinger. De giver sammen med teksten et godt indtryk af, hvor
betydningsfulde hans oplevelser på Grønland var for det kunstneriske værk. Man kan sige, at han blev til som

kunstner på de tidlige ekspeditioner. Kirkebys bog udkom oprindeligt i 2013.

 

Per Kirkeby (1938-2018) er uden tvivl Danmarks sin generations
bedste bud på en verdenskunstner. Hans billedkunstneriske

produktion var overvældende af omfang såvel inden for maleri,
skulptur, grafik som inden for andre medier. Per Kirkeby var også
ophavsmand til et stort forfatterskab, der omfatter mere end 80
udgivelser: digtsamlinger, romaner, essays og andre prosabøger.

I Grønlandstekster valgte han at skrive sit livs historie gennem et
særligt, men vigtigt hjørne af sin tilværelse, nemlig de mange rejser
og ekspeditioner til Grønland. Per Kirkeby kom første gang til
Grønland i 1958 som geologistuderende, og siden var han af sted

mindst tolv gange.

Bogen er illustreret med to træsnit og ti raderinger. De giver sammen
med teksten et godt indtryk af, hvor betydningsfulde hans oplevelser
på Grønland var for det kunstneriske værk. Man kan sige, at han blev
til som kunstner på de tidlige ekspeditioner. Kirkebys bog udkom

oprindeligt i 2013.
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