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Venedig eller kunsten at fare vild Jens Blendstrup Hent PDF Forlaget skriver: Venedig har gennem de seneste
1000 år facineret og fortryllet, alle der har besøgt den.Krydderier, krig, søfartsdominans, sære doger,

opfindelsen af samlebåndet, inspiration for forfattere, komponister, arkitekter og alskens lurendrejere, lette
damer og Casanova. Den har lagt kanaler og brolægning til det hele og lidt til. Nu har d´herrer Blendstrup og

Gundersen lusket rundt i kroge og afkroge i et forsøg på at aflure Venedig sin uskyld, men der er ikke
nogen.Hverdagens, kunstens, historiens, elskovens og vandets Venedig set gennem fotograf Lars Gundersens

poetiske kamera og forfatter Jens Blendstrups visuelle fantasi.

Pressen skrev:
»I Venedig - kunsten at fare vild får vi Blendstrup i topform for fuld, grotesk udblæsning, og hans begavede
og originale fabuleren får passende modspil af Lars Gundersens stemningsfulde efterårsbilleder med lange,

mørke skygger.«
***** - Tom Hermansen, Jyllands-Posten

»I en tid, hvor kommercielle hensyn ofte vejer tungere end kvalitet og poetisk overskud, er bogen Venedig -
eller kunsten at fare vild intet mindre end et opløftende mirakel [.] En trallende og legesyg bog, der konstant

eksploderer i fantasifulde særheder, og som man kun kan blive opstemt af.«
- Nanna Goul, Weekendavisen  
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