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Fuglen i skoven Susanne Jorn Hent PDF Forlaget skriver: Fuglen i skoven er en unik kunstbog af lyriker
Susanne Jorn, datter af Asger Jorn. Susanne Jorn har udvalgt 59 værker på Museum Jorn i Silkeborg og til
hvert værk har hun skrevet et digt eller et eventyr. Museum Jorn har doneret de 59 fotografiske gengivelser af

værkerne.

Med udgivelsen af denne unikke kunstbog ønsker EC Edition og Susanne Jorn at tage læserne med på en
rejse ind i fantasiens univers. Hvert værk præsenteres på et opslag med museumsfotograf Lars Bays

gengivelse samt det digt eller eventyr, som Susanne Jorn har skrevet til dette. Under hver gengivelse af det
billedkunstneriske værk står alle faktuelle oplysninger, der identificerer værket.

Fuglen i skoven indeholder to forord. Et af Susanne Jorn og et af kunsthistoriker Helle Brøns, der har skrevet
speciale om relationen mellem ord og billede.

Fra Susanne Jorns forord: »Jeg har haft min gang på kunstmuseet i Silkeborg lige siden 1962, hvor det lå på
Skoletorvet. Når jeg samtidig altid har levet og lever mit liv i digte og eventyr, er det naturligt for mig, at
skrive til billedkunst. Og oplagt, at jeg gør det til værker på det, der i dag er Museum Jorn i Silkeborg. Når
jeg skriver til billedkunst, får mit digt og mit eventyr den samme titel, som det billedkunstneriske værk, jeg
skriver til. Jeg skriver til værkerne og ikke om dem. Derfor får de hver især deres eget liv - og et liv sammen.

De komplimenterer, komplementerer og kritiserer hinanden.«
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