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Berørt Mathias Kryger Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog beskriver som den første den danske
samtidskunst, som den har udviklet sig fra 2000 og til i dag. Efter årtusindeskiftet så man en række unge

kunstnere, der med lynets hast opnåede international stjernestatus, og
som måtte ansætte assistenter i hobetal for at kunne følge med den store efterspørgsel. Samtidskunsten blev
hip, og dansk kunstliv fik en stor opblomstring. Men med finanskrisen i 2008 ændredes markedet med ét:

Stribevis af gallerier måtte lukke, og kunstnerne begyndte at søge nye veje.
Udover at behandle de væsentligste tendenser og begivenheder på kunstscenen fra 2000 til i dag, fungerer

bogen som en grundig indføring i 25 af de vigtigste kunstnere, som har skabt og præget perioden.
Bogen skrives af kunstkritikeren Maria Kjær Themsen (f. 1978) fra Weekendavisen. Kjær Themsen er blandt

andet forfatter til monografien John Kørner / Maleri (2016).
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