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Scherfig katalog Lena Lamberth Hent PDF Forlaget skriver: ´Man skal ikke være bange for det banale. Den
umiddelbare billedglæde har en værdi ud over det æstetiske og smagfulde. Ingen kunst kan fordunkle

barndommens stærke indtryk af kulørte billeder og glansbilleder´ skriver Hans Scherfig. Og den billedglæde,
må man sige, at han til fulde har formået at fastholde og udvikle.

I det store eftersøgningsarbejde forud for denne registrant, som indeholder mere end 800 værker heraf mere
end 300 gengivet med billede, har vi været i kontakt med mange indehavere - ofte af mere end et af Hans
Scherfigs billeder. Fælles for dem er, at de betegner sig selv som ´heldige´ ja nogle faktisk ´lykkelige´

ejermænd af billederne, som de er meget glade for og ikke kunne forestille sig at skille sig af med. Der er
således eksempler på Hans Scherfigs arbejder lige fra de første mere eksperimenterende kubistiske og

naivistiske arbejder til de populære motiver fra jungle og savanne, som blev hans særkende.
Kunsteksperter og museer tillægger måske nok Hans Scherfigs tidligste arbejder den største kunstneriske

værdi, men de frodige og fantasifulde dyrebilleder appellere til hele familien og folkets dom er klar - vi elsker
´junglebillederne´.

Bogen er det største værk der er udgivet on Hans Scherfigs billedkunst.
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