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Asger Jorn i Colombes-Paris Lars Morell Hent PDF Forlaget skriver: Asger Jorn i Colmbes-Paris er nu den
tredje bog i triologien omkring Asger Jorns atelierer. Øvrige udgivelser inkluderer: "Asger Jorn på Læsø" og

"Asger Jorn i Albissola" 

Jorns atelier i Colombes i den vestlige udkant af Paris blev indrettet seks år før hans død i en ejendom, som
han selv tegnede og fik opført til formålet.

Lars Morell udtaler, at "den røde tråd i Asger Jorns indsats var at præsentere den nordiske kultur i de
sydeuropæiske lande. Derfor arbejdede han mere målrettet i Paris end andre steder, og hans galleri i Paris var
vigtigere end hans andre gallerier. Dette afspejlede sig også i huset i Colombes, der dannede ramme om en

dansk-fransk dialog". 

Huset i Colombes ejes og bebos i dag af maleren Peter Brandes, der har taget en række af bogens fotografier.
Det er første gang, offentligheden får adgang til denne ejendom, der gennem 50 år har været holdepunkt for

dansk kultur i den franske hovedstad.
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