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FIRST CLASS!
STORM P. VALGT OG FORTALT AF 8 FANS

Oplev 8 Storm P. fans’ yndlingsværker på åbningsudstillingen, når Storm P. Museet på Frederiksberg genåbner den 3. maj – og mød mennesket og multikunstneren
Storm P. i de nyindrettede og udvidede rammer.
Førsteklasses Storm P.
I åbningsudstillingen First Class! har 8 fans på hver deres væg skabt en
personlig udstilling med deres yndlingsstreger af Storm P. Værkerne er
udvalgt med kærlighed af de 8 fans, som i korte film fortæller om deres
forhold til Danmarks store humorist. Vi møder Storm P. som billedkunstner, tegner, filosof, humorist, satiriker mm. De mange meget forskellige
valg viser mangfoldigheden i Storm P.s værk og illustrerer, hvordan hans
kunst stadig taler til os i dag. Udstillingen vises frem til den 21. oktober.

De 8 fans er:
Jytte Abildstrøm
Martin Bigum
Lars Bukdahl
Peter Gantzler
Anne Marie Helger
Per Kirkeby
Anders Lund Madsen
Johannes Møllehave

Humorist i nye rammer
I museets faste udstilling kan man som noget nyt træde helt ind i Storm
P.s arbejdsværelse og kigge kunstneren over skulderen. Med iPads kan
man gå på opdagelse i værelsets skønne virvar af fantastiske ting og
dykke ned i Storm P.s liv, samtid og kunstneriske univers. Går man videre
rundt i udstillingen, oplever man en perlerække af Storm P.s malerier og
tegninger og mange af hans kendte figurer som Peter og Ping, De 3 små
Mænd og Fluerne. Børn kan følge deres eget spor gennem udstillingen
med iPods eller Smartphones og undersøge de mange Storm P. opfindelser. På et stort digitalt bord kan man bladre og rode i museets 33.000
Storm P. tegninger og finde sine egne favoritter.

Plakatfuld - af nogle af Storm P.s bedste plakater
Samtidig med museets genåbning udkommer bogen
Plakatfuld, hvor Storm P.s plakatkunst for første
gang udkommer i bogform. Plakatfuld rummer
udvalg af plakater med reklamer, oplysningskampagner, teaterforestillinger mm., altid i den karakteristiske Storm P. stil. Indledning og ledsagende
tekster er skrevet af forfatter og kunstredaktør ved
Politiken, Peter Michael Hornung (112s., 249 kr.).

Udstillingsperiode for First Class!: 3. maj – 21. oktober 2012
Pressen er velkommen til åbningsarrangementet den 2. maj kl. 14, tilmelding til post@stormp.dk
Yderligere oplysninger: kontakt direktør Iben Overgaard på tlf: 25 33 43 92 / mail: io@stormp.dk
Pressefotos kan downloades fra museets hjemmeside: http://stormp.dk/Storm-P/presse.html
Her er også link til teaser og trailer til First Class! på YouTube samt mere info om Plakatfuld.
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