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Det er ikke tilfældigt, at Per Kirkeby med sans for den abstrakte skønhed i sit kunstneriske udtryk har opna°et
international berømmelse. Den myreflittige billedkunstner har markeret sig med en imponerende produktion,

præget af fantasi og fin fornemmelse for form og farver. At det ogsa° er kommet Aarhus og tilstødende
kommuner i regionen til gode, fremga°r af denne bog. Bogen tager læseren med pa° en spændende

kunstrunde, hvor en af vort lands største kunstnere har sat sine fingeraftryk med en perlerække af unikke
kunstværker. 

Forfatteren Max Bendixen, født 20. november 1935 i Randers, har haft  ansættelse pa° A°rhus Stiftstidende i
mere end 50 a°r med sport og andet kulturstof som speciale. Billedkunstneren Per Kirkeby, født 1. september

1938 i København, er den mest internationalt berømte nulevende danske maler. Begyndte i 1957 sin
uddannelse som geolog pa° Københavns Universitet. Fra 1962 til 1965 besøgte han den eksperimenterende

Kunstskole (Eks-Skolen) i København. Internationalt er Kirkeby mest kendt for abstrakte malerier i
storformat og kulisseagtige murstensskulpturer, som findes i mange danske og tyske byer. Han har flere gange
været repræsenteret pa° Biennalen i Venedig og pa° Documenta-udstillingerne i Kassel. Ud over sine store
udsmykningsopgaver i Aarhus, blandt andet i Auditoriehuset pa° Universitetet, har han udsmykket loftet i
Den Sorte Diamant, den ene af to rotunder pa° Geologisk Museum og lavet bronzeskulpturer til operaen i
København og den tyske Bundesrat-bygning i Berlin. Har desuden sta°et bag en række film, digte og

romaner. 
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