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Maleriet som udfordring Maria Rytter Hent PDF Forlaget skriver: Arbejdet med registrering af mine billeder
til nærværende bog har været en tour de force, gennem hvad der i tidens løb har inspireret, og stadig inspirer

mig. Fra græsk mytologi, til narren som fænomen, over marionetdukkens historie til, som det seneste,
folkeeventyrerne, set i lyset af Bruno Bettelheim og Marie Louise von Franz´s betragtninger over den

menneskelige individuationsproces.

Men samtidig er bogen også et katalog over et mentalt og, til tider, fysisk fravær, som gennem årene er båret
med stor tålmodighed af min søn, og ikke mindst min hustru. Ligesom de også har båret over med de
økonomiske vilkår, der det meste af tiden ligger et godt stykke under gennemsnittet, og et kortluntet

temperament når billederne nægter at gå i dialog...
Det kan der vist ikke vises tilstrækkelig taknemmelighed for.
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