
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Bente	  Scavenius:	  Erindringsbilleder	  
Udkommer	  12.	  december	  2014	  
	  
Barndommens	  drømmelandskaber,	  	  
kunstens	  fascinationskraft	  og	  naturens	  rigdom	  
	  
Hun	  har	  banet	  vejen	  for	  den	  moderne	  kunstformidling	  herhjemme	  og	  levet	  et	  spændende	  
liv	  i	  kunstens	  tjeneste.	  Hendes	  livsbane	  rækker	  fra	  den	  lykkelige	  barndom	  på	  Klintholm	  til	  
hendes	  nuværende	  position	  som	  en	  af	  landet	  bedste	  og	  mest	  kendte	  kunstformidlere.	  Den	  
12.	  december	  fylder	  Bente	  Scavenius	  70	  år,	  og	  i	  den	  anledning	  udkommer	  hendes	  
”Erindringsbilleder”	  –	  i	  både	  ord	  og	  billeder.	  
	  
Kunsthistorikeren	  og	  kritikeren	  Bente	  Scavenius	  har	  et	  stort	  og	  populært	  forfatterskab	  
bag	  sig.	  I	  Erindringsbilleder	  er	  hendes	  bedste	  essays	  og	  artikler	  fra	  de	  seneste	  30	  år	  nu	  
samlet.	  Her	  møder	  vi	  et	  liv	  og	  en	  verden,	  hvor	  billeder	  i	  form	  af	  erindringer,	  malerier,	  
natur	  og	  landskaber	  danner	  hele	  fundamentet.	  	  
	  
Min	  visuelle	  hukommelse	  er	  med	  årene	  blevet	  styrket,	  jeg	  husker	  i	  billeder.	  En	  gang	  
imellem	  ved	  jeg	  ikke,	  hvad	  der	  udløser	  et	  billede	  på	  min	  nethinde,	  det	  kan	  være	  et	  
stikord	  på	  det	  rette	  tidspunkt,	  en	  lugt,	  en	  smag,	  et	  lysindfald	  i	  skoven,	  et	  fugletræk	  
eller	  blot	  en	  håndbevægelse.	  Ofte	  tilfældigheder,	  som	  ikke	  kan	  genetableres,	  men	  som	  
lever	  i	  en	  split	  af	  et	  sekund.	  En	  lang	  række	  af	  erindringsbillederne	  har	  gennem	  årene	  
givet	  inspiration	  til	  artikler,	  der	  er	  blevet	  publiceret	  i	  mange,	  meget	  forskellige	  
sammenhænge.	  De	  fleste	  har	  haft	  et	  fagligt	  udgangspunkt,	  andre	  har	  været	  af	  mere	  
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privat	  karakter.	  Især	  mine	  barndomserindringer	  er	  skrevet	  på	  baggrund	  af	  historier	  
og	  stemninger	  fra	  en	  efterhånden	  fjern	  fortid,	  hvor	  livet	  forekom	  meget	  enkelt.	  
-‐	  Bente	  Scavenius,	  i	  bogens	  indledning	  
	  
Et	  af	  bogens	  gennemgående	  motiver	  er	  det	  danske	  landskab,	  hvor	  især	  Møn	  spiller	  en	  
særlig	  rolle.	  Bente	  Scavenius	  er	  vokset	  op	  på	  Klintholm	  og	  både	  barndomshjemmet	  og	  
den	  særegne	  mønske	  natur	  har	  en	  stor	  plads	  i	  hendes	  hjerte.	  I	  hendes	  essays	  og	  artikler	  
møder	  vi	  også	  romantiske	  haver,	  billedkunst,	  arkitektur	  og	  scenografi	  ligesom	  Bente	  
Scavenius	  tager	  guldalderen,	  det	  moderne	  gennembrud	  og	  tiden	  omkring	  det	  forrige	  
århundredeskifte	  under	  behandling.	  	  I	  bogen	  kan	  man	  blive	  klogere	  på	  kunstnere	  som	  
Fragonard,	  J.C.	  Dahl,	  C.W.	  Eckersberg,	  Hammershøi,	  Joakim	  Skovgaard,	  Gauguin,	  van	  
Gogh	  og	  J.F.	  Willumsen	  og	  ikke	  mindst	  Giorgione,	  hvis	  gådefulde	  maleri	  La	  Tempesta	  har	  
fascineret	  forfatteren	  lige	  siden	  studietiden	  og	  de	  første	  rejser	  til	  Venedig.	  Også	  
forfatteren	  Karen	  Blixens	  talent	  som	  maler	  og	  er	  emnet	  for	  et	  lille	  essay.	  Hertil	  kommer	  
artikler	  om	  den	  samtidskunst,	  Bente	  Scavenius	  bedømmer	  og	  formidler	  så	  levende.	  
	  
Med	  Erindringsbilleder	  får	  både	  nye	  og	  trofaste	  læsere	  mulighed	  for	  at	  glæde	  sig	  over	  
Bente	  Scavenius’	  skrivekunst	  fra	  tre	  årtier.	  Bogen	  er	  rigt	  illustreret	  med	  primært	  en	  
perlerække	  af	  de	  smukke	  kunstværker,	  bogens	  essays	  kommer	  omkring.	  
	  
	  
Om	  forfatteren	  
Bente	  Scavenius	  (født	  1944)	  er	  uddannet	  mag.art.	  i	  kunsthistorie	  fra	  Københavns	  
Universitet	  og	  forfatter	  til	  en	  lang	  række	  bøger,	  bl.a.	  At	  læse	  billeder,	  Den	  frie	  udstilling	  i	  
100	  år,	  Fredensborg	  slotshave,	  Guldalderhistorier,	  Verdenskunst	  i	  Danmark	  og	  
Danmarks	  dejligste	  haver.	  Bente	  Scavenius	  er	  kendt	  for	  sin	  glimrende	  formidling,	  og	  hun	  
arbejder	  som	  kunstkritiker,	  er	  en	  flittig	  foredragsholder	  og	  en	  skarp	  og	  kyndig	  deltager	  i	  
DRK’s	  populære	  serie	  Kunstquiz.	  Hun	  har	  	  bl.a.	  modtaget	  Rosenkærprisen	  og	  N.L.	  Høyen	  
medaljen.	  
	  
Yderligere	  information	  
For	  yderligere	  information,	  anmeldereksemplarer	  og	  interview	  kontakt	  presseansvarlig	  
Regine	  Wowk	  på	  regine@wowk.dk	  eller	  51293674.	  
Bogens	  forside,	  samt	  udvalg	  af	  illustrationer,	  kan	  downloades	  på	  
www.strandbergpublishing.dk/presse	  
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