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Modtagere af H.C. Andersen Prisen 2022 er: 
 
 
Marina Abramović, Serbien 
for at illustrere og udgive eventyret ”Den grimme ælling” 2017 
 
Hans Christian Andersen Center for Forskning og Information, Sofia Universitet, Bulgarien 
for sin forskning og formidling af H.C. Andersens forfatterskab og reception i Sydøsteuropa 
 
Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater, Danmark 
for med dukketeater gennem mange år at formidle H.C. Andersens eventyr i både Danmark og udlandet 
 
 
Marina Abramović  
En af verdens bedst kendte konceptkunstere, den serbisk-fødte, men i New York bosatte Marina 
Abramović, er en af dette års tre modtagere af H.C. Andersen Prisen i Odense. I forbindelse med en 
retrospektiv udstilling i 2017 på kunstmuseet Louisiana illustrerede og udgav hun ”Den grimme ælling”. 
Med en række enkle, men stærke illustrationer understregede hun eventyrets arketypiske karakter, bl.a. 
ved at tage udgangspunkt i sine egne erfaringer. Hun har selv forklaret, at hun fra sin strenge opdragelse i 
det kommunistiske Jugoslavien virkelig følte sig som en grim ælling, men at hun med sin performancekunst 
følte, hun på en måde brød ud af et æg – hvilket jo i alle henseender også skete for H.C. Andersen. Derfor 
er ”Den grimme ælling” traditionelt forstået som selvbiografisk. Men Marina Abramović’ illustrationer viser, 
at dette er meget forenklet. H.C. Andersen gjorde personligt, kunstnerisk og socialt sit eget liv til en slags 
performance bl.a. i form af fortællingen om hans ”eget livs eventyr” og var sig kun alt for bevidst, hvilke 
omkostninger det således kunne have at udfordre tidens normer. Netop i kraft af Marina Abramović’ 
tegninger er ikke blot H.C. Andersens, men alle grimme ællingers behov for anerkendelse, blevet 
aktualiseret. 
 
 
Hans Christian Andersen Center for Forskning og Information, Sofia Universitet 
Hans Christian Andersen Centret for Forskning og Information har hjemme på Sofia Universitet „Sankt 
Kliment Ohridski“ og dermed på Bulgariens eneste institut for nordiske studier. Siden grundlæggelsen i 
2008 har Centret formået at etablere sig som det førende sted for forskning og formidling i H.C. Andersens 
forfatterskab og reception i Sydøsteuropa, med tætte forbindelse til Danmark og andre nordiske lande. Det 
er det eneste deciderede Hans Christian Andersen Center uden for Danmarks grænser.  
Centret yder en stor akademisk indsats med publikationer, projekter og konferencer om H.C. Andersen. 
Men det virker også som rådgiver for en lang række danske emner, især inden for sprog-, litteratur- og 
kulturformidling, herunder ikke mindst oversættelser af bøger af og om H.C. Andersen og dansk litteratur 
generelt til bulgarsk.  
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Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater 
Dukketeatret Svanen har i de sidste 29 år været kulturleverandør til danske børn og deres voksne. Svanen 
har optrådt på skoler, i børnehaver, på biblioteker, i kultur- og forsamlingshuse, i kirker og på teatre i hele 
Danmark og har på den måde været med til at formidle mange af H.C. Andersens eventyr ud til et stort 
publikum. 
Dukketeatret Svanen blev startet i 1993 af skuespiller Kim Westi og dukkefører og skuespiller Patricie 
Homolová. Både Kim og Patricie er erfarne skuespillere og instruktører, som har beskæftiget sig både med 
almindelig scenekunst og ikke mindst dukkeføring. 
Når der skal kreeres dukker til en forestilling, er der lagt mange timer i dukkernes udtryk for at skelne 
helten fra skurken. Med træmejsel får dukkerne udtryk, personlighed og måske ovenikøbet en sjæl, som 
giver dukkerne liv, når Kim og Patricie fører dem hen over scenen 
 
 
 
 
Prisoverrækkelsen, som er Priskomiteens 25-års jubilæumsforestilling, finder sted lørdag den 2. april 2022 
kl. 15.00 på Odense Teater, Store Scene 
 
Priserne overrækkes af bl.a. centerleder Lasse Horne Kjældgaard, H.C. Andersen Centret og Odenses 
borgmester Peter Rahbæk Juel. 
 
Prisuddelingerne vil blive ledsaget af underholdning ved følgende kunstnere: dans af Det Kongelige Teater 
Balletskolen Odense, musik af kvindelig kvartet fra LunArs, oplæsning af skuespiller Finn Nielsen, sang af 
Den Fynske Opera, musik og sang af Thomas Eje og eventyrlig optræden af H.C. Andersen Paraden – samt 
Ronni Kot Wenzell på marimba. 
Konferencier er Jesper Buhl. 
 
Udover årets tre prismodtagere vil også sidste års tre prismodtagere være på scenen. Disse tre 
prismodtagere modtog prisen digitalt på grund af corona – men er alle i Odense for at blive hædret. 
 
 
 
Yderligere informationer samt akkreditering til prisoverrækkelsen fås hos Susanne Wiese Kristensen, H.C. 
Andersen Priskomite, på 22 48 68 59. 
 
 
 

mailto:swk@hans-christian-andersen-priskomite.dk

