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Krokodillen der var så grådig
at den åd sig selv

Tekst: Eske K. Mathiesen
Billeder: Ole Sporring
Udkommer 18. november 2010
Reception kl 16–18

En formiddag for længe siden fik Eske K. Mathiesen en idé. Han skrev denne fabel om en meget
sulten og meget grådig krokodille, som endte med at spise alting, rub og stub, endda sig selv til
sidst. Han viste fabelen til Ole Sporring, som straks faldt for den fantastiske fortælling om
krokodillen og gerne ville lave billeder til den.
Vi har nu den store fornøjelse at præsentere endnu et frugtbart resultat af et samarbejde mellem to
af husets højt skattede kunstnere. Krokodillen der var så grådig at den åd sig selv er blevet en bog
med fabelens enkle stil og struktur, og samtidig en fortælling i mange farver og dimensioner. Det er
voldsomme sager, der her fortælles om, både i ord og billeder, men slet ikke kun det.
Kan Krokodillen genrebestemmes? Måske. Måske er den en børnebog, som er blevet voksen.
Kunstnernes eget bud på en oplagt modtagergruppe er de 5-85-årige – så bedøm selv.
Eske K. Mathiesen (1944) har skrevet en lang række digtsamlinger, heraf flere udgivet af Clausens
Kunsthandel og skabt i samarbejde med billedkunstnere tilknyttet huset. Senest udgav vi
samlingen Vinterfluen med Seppo Mattinens billeder tidligere i år.
Ole Sporring (1941) er uddannet fra Kunstakademiet i 1965. Han udstiller flittigt, ikke mindst i
Clausens Kunsthandel (senest i 2007), er siden 1972 medlem af Grønningen og har udgivet flere
bøger, blandt andet CR1 og CR2 (Brøndums Forlag, 1999) og en stor samling af Grimms eventyr
med Oles originalgrafik (Gyldendal, 1995).
Udgivelsen er støttet af Beckett-Fonden og Grosserer L. F. Foghts Fond.
Bogen er på 40 sider, er 20x21,5 cm og koster 180 kr.
Vi glæder os til at præsentere Krokodillen ved receptionen torsdag 18. november kl 16-18, hvor
begge kunstnere vil være til stede og Eske K. Mathiesen vil læse op.

