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Boken Louis Moe - det tapte paradis 

Bomuldsfabriken Kunsthall ønsker velkommen inn i 
Louis Moes eventyrlige univers! Dette er en litt 
annerledes utstilling som tar utgangspunkt i tegneren, 
maleren, bokillustratøren og ikke minst grafikeren 
Louis Moes (1857–1945) fantasirike verden. Den hvite 
utstillingssalen er forvandlet til en gammeldags salong 
med bilder på mørke vegger, teppe på gulvet, sofa, 
utstoppede dyr og dempet belysning. Louis Moe er 
særlig kjent for sine lystige illustrasjoner av barnebøker 
og eventyr, og salongen er utstyrt med et eget 
eventyrhjørne med lesestol og eventyrbøker til å bla og 
lese i. Moe var en mangfoldig kunstner, og vi viser også 



et stort antall tegninger og trykk der han var mer 
inspirert av livets mørkere sider og symbolismen. Her 
skildrer han bl.a. forskjellige scener hentet fra klassisk 
og nordisk mytologi som omhandler noen av livets mest 
grunnleggende temaer som døden, det skjønne, 
erotikken og angsten. 
Louis Moe (1857–1945) ble født i Arendal, men flyttet til 
København for å gå på Kunstakademiet. Der ble han boende til han 
døde i 1945, men vendte i voksen alder hvert år tilbake til sitt 
skogsrike i Vrådal, Telemark; Juvland-seter. Det norske 
eventyrlandskapet han kjente fra sin ungdom ble en uuttømmelig 
og evig inspirasjonskilde for hans kunstnerskap. Han er ikke så 
kjent i Norge, men han regnes som en av Nordens viktigste 
bokillustratører i tiden før og under 1. verdenskrig. I tillegg var 
han barnebokforfatter, tegner, maler og grafiker, og i Danmark har 
han nesten samme posisjon som Kittelsen har i Norge. 
  
Bomuldsfabriken Kunsthall har i mange år vært opptatt av å 
trekke Louis Moe frem fra glemselen og ikke minst gjennom hans 
lokale forankring her i Arendal vekke interessen for hans 
mangesidige kunstnerskap. I forbindelse med åpning av Louis 
Moe-salongen i 2019 utga vi en bok om Louis Moe og hans grafikk 
med tekst av kunsthistoriker Kathrine Lund. Boken koster kr. 350 
og kan kjøpes på Bomuldsfabriken eller bestilles på 
post(a)bomuldsfabriken.no. 
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