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Piet Hein - verdensdanskeren Olav Harsløf Hent PDF Forlaget skriver: Verdensdanskeren Piet Hein har aldrig
været let at fastholde. Hverken i profession, genrer, udtryk eller landområder. Gennem hele det 20.

århundrede var han konstant på farten fysisk såvel som åndeligt - som digter, opfinder, designer, revyforfatter,
spilproducent, filosof og filmmanuskriptforfatter.

I et halvt hundrede år har hans samlinger af Gruk stået på reolen i hundrede tusinder af hjem i Danmark,
Norge, Japan og de spansk- og engelsktalende lande, og er i alt oversat til en snes sprog. Den dag i dag

huskes og fremsiges de verden over.

Her kommer den første bog om kunstneren, der digtede og tegnede fra han kunne holde en blyant i hånden. I
dansk litteratur hører han med sine to store digtsamlinger Vers i Verdensrummet og Vers af denne Verden til
´Fyrrenes lyrikere´, hans designgennembrud i 1950erne med Superellipsen, som revolutionerede pladser,

stadioner og svømmehaller verden over - og bordet, der blev standard-møbel i tusindvis af hjem - gjorde ham
til verdenskendt formgiver, og banede samtidig vejen for en anerkendelse og status som international

tænkertænker.

Bogen om Verdensdanskeren fokuserer på Piet Heins fem hovedtemaer: Hans eventyrlige liv, skelsættende
digtning, epokegørende design, fascinerende spil, og den modstandens æstetik han som revyforfatter

insisterede på under besættelsen.

Med bogens mere end 500 illustrationer har Piet Hein så at sige scenograferet sig selv - efter sit eget motto:
Lillekat, Lillekat, Lillekat på vejen. Hvis er du, hvis er du? - Jeg er sgu min egen!
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