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Udstilling af tegneren Peter Madsen 
Tegneserieudstilling med ny original kunst fra Valhalla-universet samt tegninger fra Troldeliv  
 
Fernisering fredag den 4. april 2014 - mellem 17.30 – 21.00. Her er der mulighed for at købe 
signerede kunsttryk, tegneserier, T-shirts samt få dedikationer. 
 
Lørdag den 5. april kl. 14.00. Peter Madsen holde foredrag om sit arbejde med Valhalla og Troldeliv. 
Herefter vil han tegne og dedikere. 
 
Udstillingen arrangeres af Comicgarden i samarbejde med Arttra Gallery. 
 

 
Udstillingen viser helt nye originale farvebilleder, 
skitser og tegninger med gudemotiver fra 
Valhalla-universet samt originale tegninger fra 
billedbogserien Troldeliv.  
 
På udstillingen vises også nye signerede 
kunsttryk, portfolier med originale tegninger – og 
en helt ny T-shirt, designet netop til denne 
udstilling. 
 
Peter Madsen er en af de mest banebrydende 
danske tegneserieskabere. Peter er især kendt for 
tegneserien Valhalla, der gennem 15 albums 
fortolker myterne om de nordiske guder.  
 
Herudover har Peter også tegnet og skrevet 
"Historien om en Mor", "Menneskesønnen", 
"Historien om Job" samt billedbøgerne ”Signes 
jul” og ”Rejsen til Jerusalem”. Sidste skud på 
stammen er billedbogserien "Troldeliv", som 
Peter laver sammen med sin hustru, Sissel Bøe. 
Ved siden af dette arbejder Peter også som 
illustrator og holder jævnligt foredrag om sine 
værker. 
 
 

 
 
Comicgarden er et webbaseret galleri, der køber, sælger og bytter tegneseriekunst.  
Herudover udgiver Comicgarden også egne tryk og portfolier i samarbejde med 
tegneseriekunstnere. Comicgarden har nu værker med over 200 forskellige kunstnere.  
 
Læs mere om Comicgarden på www.comicgarden.dk 
 
Læs mere om Arttra Gallery på www.arttragallery.dk 
 
 
Udstillingen har åben fra den 5. april til den 3. maj 2014. 
 
Åbningstider i perioden: 
Torsdag den 10. april – 14.00 – 19.00, lørdag den 12. april – 13.00 – 16.00, 
tirsdag den 15. april – 16.30 – 19.00, torsdag den 24. april – 14.00 – 19.00, 
lørdag den 3. maj – 13.00 – 16.00 
 
Yderligere kontakt: 
Frans Waldorff - Comicgarden - e-mail: info@comicgarden.dk - mobil 2622 3242  
Jeppe Westrup - Arttra Gallery - e-mail: info@arttragallery.dk - mobil 2618 1227  
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