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Kunstnerens muse - Olrik Hent PDF Charlotte har kun arbejdet på Lothars anerkendte galleri i en uges tid, da
han beder hende tage til en fernisering og repræsentere galleriet. Det er både en ære og en skræmmende

oplevelse at blande sig med så mange vigtige mennesker, specielt når man er nyuddannet kunsthistoriker og
endda er kvinde i en mandsdomineret verden. Da hun ser de smukke, men objektiviserende billeder af

halvnøgne kvinder, ved hun ikke helt, hvad hun skal mene. Måske er det derfor, hun bliver hylet ud af den,
da kunstneren ønsker at høre hendes mening og giver hende sit visitkort. Hun havde hverken regnet med, at
han ville være på hendes alder, eller at han ville være så lækker. Visitkortet brænder i hendes lomme, lige

indtil hun tager mod til sig og ringer til ham...

Novellen er udgivet i samarbejde med den svenske filmproducer Erika Lust. Hendes formål er at skildre
menneskets natur og mangfoldighed gennem fortællinger om passion, intimitet, kærlighed og lyst i en

kombination af stærke historier og erotisk komedie.

Olrik er forfatter til en lang række erotiske noveller, blandt andet Doktorleg, Nymfen og faunerne, Den røde
diamant, Pirat Jenny og Spansk sommer.

 

Charlotte har kun arbejdet på Lothars anerkendte galleri i en uges tid,
da han beder hende tage til en fernisering og repræsentere galleriet.
Det er både en ære og en skræmmende oplevelse at blande sig med

så mange vigtige mennesker, specielt når man er nyuddannet
kunsthistoriker og endda er kvinde i en mandsdomineret verden. Da
hun ser de smukke, men objektiviserende billeder af halvnøgne

kvinder, ved hun ikke helt, hvad hun skal mene. Måske er det derfor,
hun bliver hylet ud af den, da kunstneren ønsker at høre hendes

mening og giver hende sit visitkort. Hun havde hverken regnet med,
at han ville være på hendes alder, eller at han ville være så lækker.
Visitkortet brænder i hendes lomme, lige indtil hun tager mod til sig

og ringer til ham...

Novellen er udgivet i samarbejde med den svenske filmproducer
Erika Lust. Hendes formål er at skildre menneskets natur og

mangfoldighed gennem fortællinger om passion, intimitet, kærlighed
og lyst i en kombination af stærke historier og erotisk komedie.

Olrik er forfatter til en lang række erotiske noveller, blandt andet
Doktorleg, Nymfen og faunerne, Den røde diamant, Pirat Jenny og

Spansk sommer.
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