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KUNST
I 2016 præsenterede Marie Priem nye værker med udstillingen ”Alt sker som et svar” 
i Nærum Kirke. Tidligere har hun udstillet i bla. Politikens Hus (kantinen), Egmont 
og DR-byen. 
I marts 2015 havde Marie en tegnet musikvideo for sangerinden Mademoiselle Karen 
med på udstillingen ”Housing and Welfare” på KADK i forbindelse med Copenhagen 
architecture festival. 
I foråret 2017 arbejder Marie på et stort bestillingsværk til Kildegård Privatskole. 
Tidligere har hun malet 3 store udsmykningsværker til Bispebjerg Hospital, der var 
en gave fra Regionsrådet i forbindelse med hospitalets 100-års jubilæum.

ILLUSTRATION
Marie Priem har illustreret børnebøger, plakater, oplysningsmateriale og senest 
også en app. ”Udtaleappen” henvender sig til børn med udtalevanskeligheder og er 
udviklet af talepædagoerne bag Speak App. Animationen er udført af Serious Games 
Interactive, og til foråret 2017 udkommer endnu en app, som Marie også har tegnet. 
”Klar parat læs” træner den første lydrette læsning. 
Marie har tegnet plakater for Gazart / Zangenbers Teater og er i øjeblikket ved at 
færdiggøre 16 plakater for forlaget Dafolo.
Tidligere har hun illustreret ”Retsavisen”, der blev omdelt til 800.000 husstande i 
forbindelse med Eu-afstemningen om Retsforbeholdet. 

BØRNEBØGER
Kender du Skrædderkaninerne? 
De bor dybt inde i Papirskoven, og de 
inviterer deres nabo Medaljeegernet over 
til teselskab for at opmuntre ham. 
Men intet går efter planen!
Marie Priem har udgivet børnebogen: 
”Skrædderkaninerne og løgnhalsen fra 
tekanden”. 
Bogen udkommer på forlaget Papirskoven, 
og kan bestilles i alle boghandlere og på 
saxo.com. 
Vejl. udsalgspris: 199,- kr.

Følg med i Papirskoven på facebook!

KONTAKT 
Marie Priem hvis du ønsker du at købe et af de udstillede værker: 
mariepriem@gmail.com / mariepriem.dk / tlf: 22 83 93 26



UNIKA: gouache / tusch/ collage:
1. Forever floating house.           6.500,- kr.

2. Jeg har drømt om dig. Jeg har drømt om de 3 huse og øen i det blinkende hav. 
Det var sådan det hele begyndte.            9.500,- kr.

3. Gå med mig...             9.500,- kr.

4. Thorshavn. Færøerne.             4.500,- kr.

5. Brændte byer.              3.500,- kr.

6. House of always changing stories.           4.500,- kr.

7. Da Skrædderkaninerne havde skilt sig af med alt, hvad de ejede, (bortset fra en 
enkelt symaskine), var det hele med ét forandret. De blev ramt af solens stråler, 
de greb himlens tårer og hørte blæsten og tågen hviske om fjerne horisonter. 
”Så skete der alligevel noget godt” sagde den ene Skrædderkanin. ”Der sker altid 
noget godt, men man skal selv få det til at ske” sagde den anden.        4.500,- kr.

8. Når alting springer ud igen.            3.800,- kr.

9. Rundt omkring. Eller alle steder og ingen steder på samme tid.        1.800.- kr.

10. De fire brune bjørne og de fire hvide ørne.          5.000,- kr.

11. En dag lettede huset fra jorden...           3.000,- kr.

LINOLEUMSTRYK
12. Scenen er sat. (Oplag 6).            1.200,- kr.
13. Himmelhvælving og bare tæer. (Oplag 6).                       1.200,- kr.

14. Når polerne bytter plads / kontinenter på hovedet. 
(Upside down, oplag 12, farve lilla).           1.500,- kr.
15. Når polerne bytter plads / kontinenter på hovedet. 
(Upside down, oplag 12, farve grå).           1.500,- kr.

16. Kaukasisk steppehest. (Oplag 6, farve rød).             950,- kr.
17. Kaukasisk steppehest. (Oplag 6, farve blågrå).             950,- kr.

LITOGRAFI (oplag 50)
18. Byen var blevet glemt for længe siden...                        1.500,-  kr.
19. Er man gået helt i skoven, tager det lang tid at komme ud igen...    1.500,- kr.

UNIKA: Tusch:
20. Port til himlens lykke.            1.500,- kr.

21. Lad os drage til Herrens hus...           1.500,- kr.

22. Jeg er Jeg er sort, men yndig, Jerusalems døtre...         1.500,- kr.

23. To serafer råbte til hinanden: ”Hellig, Hellig, Hellig er Hærskarers Herre,
hele jorden er fuld af hans herlighed”.           1.500,- kr.

24. Byens ekko damper under hæse lamper.          1.800,- kr.

25. Alt sker som et svar.             1.800,- kr.

26. I renæssancen ledte man efter universets perfekte orden...        1.800,- kr.

8. Når alting springer ud igen.


