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Homo ludens Preben Winther Hent PDF Forlaget skriver: »Preben Winther beskriver Ib Aggers kunstneriske
univers veloplagt og klogt i godt sprog og i en smuk udformning. Han kommer rundt om personen og ikke
mindst om dennes kunstneriske udvikling. Fagligt redegør han for et kunstnerisk liv for alle sanser, drømme,

poesi og glæde.«
Marianne Hein, Fyns Amts Avis

»Grafikeren og skulptøren Ib Agger får her sin første egentlige monografi, der vil være det værk,
interesserede og fagfolk vil søge, når de fremover vil vide noget om kunstneren... Fin lille kunstbiografi, der

sætter... Ib Aggers værk under lup.«
- Jørgen Bartholdy, lektørudtalelse.

»Ib Agger er en lyrisk kunstner, hvis værker på en livsbekræftende måde udstråler indsigt og fordybelse... I
det ydre er Homo Ludens ikke nogen prangende udgivelse, men det skal man ikke lade sig snyde af.

Indholdet er stærkt. Aggers kunst holder.«
 - Steffen Lange, Midtjyllands Avis, for Dagbladenes Bureau. ******

»Vidende og indlevende bog om Ib Agger... Homo Ludens er klassisk kunstformidling af den bedste slags.

»Med engelsk resumé.«
- Tom Jørgensen, Kunstavisen.
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