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En hymne til Irland Kirsten Klein Hent PDF Forlaget skriver: En hymne til Irland er fotografen Kirsten Kleins
kærlighedserklæring til det irske folk og deres land. Fotografen bag bestselleren Limfjorden - Stemmer og

Steder var første gang på den smukke ø i 1977 og har været der mange gange siden.

Bogen har tidligere været udgivet på Forlaget Gyldendal og her skrev pressen bl.a.:

»It is an absorbing book of photographs which has a powerful and cumulative effect on the reader with the
turning of each page.«
- The Irish News 

» It's certainly a work that's well worth investing in and a book that will provide hours of enjotment and
pleasure who appreciates such excellent work.«

 - Connie Duffy, Donegal Democrat

»Her work is powerful and atmospheric, juxtaposing strong foregrounds against swirling, misty and grainy
skies.«

- Anna Carey, The Sunday Tribune

»En hymne til Irland er hendes uendelig smukke og stærkt personlige portræt af det irske landskab og dets
mennesker, som hun har opsøgt med den tålmodighed, respekt og indlevelsesevne, der er forudsætningen for

stor fotokunst.«
- Stig Olesen, Jyllandsposten

»Kirsten Klein genopliver skabermiraklet i sine gråtonefotografier fra Europas Vilde Vesten: Irland.«
-Lisbeth Bonde, Information 

»Hold da kæft, hvor er det flot. Og det kommer man til at sige mange gange, når man bladrer i denne
luksusfotobog.«

Karsten RS Ifversen, Politikken 

»Der er mange billeder i bogen, men hver eneste repræsenterer en strofe i Kleins stort orkestrerede
hyldestsymfoni til Irland.«

- Mette Sandbye, weekendavisen

»Blændende portræt af det gamle Irland.«
 - Aktuelt

»Der er en sær forreven skønhed på færde i disse billeder fra Irland, hvor troen ligger som ruinøse blokke af
sten i landskabet, og det keltiske hjerte overvintrer i pubbernes røgfyldte indre.«

- Henrik Wivel, Berlingske Tidene 

»Den er simpelthen en åbenbaring, som jeg MÅ vende tilbage til. Hvert eneste fotografi er som mejslet ud af
den irske klippegrund, alt sammen med en sjælskraft og så stemningsbåren råstyrke, så man må længes

tilbage til øen.«
- Alex Steen, Ekstra Bladet
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