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Hvordan opstår kunst, og hvor kommer inspirationen fra? Denne undren er i fokus, når fotografen Mingo og
journalisten Jørgen Schlosser portrætterer 25 kendte danske kunstnere.

I Dedikeret fortæller kunstnerne usædvanligt ærligt om deres forhold til inspirationen og om at være dedikeret
til kunsten; hvad enten det gælder billedkunst, skuespil, litteratur, musik eller cirkus. Historierne fortælles
desuden gennem store, iscenesatte fotoportrætter, der hver især både er en kommentar til kunstneren samt
unikke værker i sig selv. I bogen kan du blandt andet møde Nikolaj Lie Kaas, Birgitte Hjort Sørensen, Jussi
Adler-Olsen, Rytteriet, Cæcilie Norby, Susanne Bier, Marco Evaristti, Ghita Nørby og Michael Kvium.

Red Barnet modtager overskuddet fra salget af bogen.

Mingo har været professionel fotograf i over 20 år. Han har en forkærlighed for portrætter og især det
iscenesatte.

Jørgen Schlosser er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og har tidligere arbejdet på bl.a. DR. Arbejder
nu som redaktør i Københavns Kommune.
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