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Der er en markant international interesse for Vilhelm Hammershøi. På en Sotheby-auktion i 2015 blev
maleriet "Interiør Strandgade 30" solgt for 21,3 millioner kr. Det er den hidtil højeste pris for et dansk maleri.

I bogen gengives over 500 malerier, tegninger, fotografier, skitser, udklip, postkort og breve, der tilsammen
giver et både biografisk, kunsthistorisk, kulturhistorisk blik på Hammershøi og hans værk.

Stederne havde stor betydning for Hammershøi, og han valgte altid meget bevidst, hvor han skulle bo - gerne
i ældre huse. Hjemmet var hans atelier og ofte hans foretrukne motiv. Bogen besøger mange af de steder,
Hammershøi boede: Frederiksberg, Christianshavn, Falster, Paris, Gentofte, Refsnæs, Holland, Belgien,

London og Rom.

I bogens biografiske afsnit belyses vigtige personer og omdrejningspunkter for hans liv og værk: moderen
Frederikke Hammershøi, søsteren Anna Hammershøi, læreren P.S. Krøyer, kollegaen Valdemar Schønheyder

Møller, hustruen Ida Hammershøi, broderen Svend Hammershøi.

 

Forlaget skriver:

Der er en markant international interesse for Vilhelm Hammershøi.
På en Sotheby-auktion i 2015 blev maleriet "Interiør Strandgade 30"
solgt for 21,3 millioner kr. Det er den hidtil højeste pris for et dansk

maleri.

I bogen gengives over 500 malerier, tegninger, fotografier, skitser,
udklip, postkort og breve, der tilsammen giver et både biografisk,
kunsthistorisk, kulturhistorisk blik på Hammershøi og hans værk.

Stederne havde stor betydning for Hammershøi, og han valgte altid
meget bevidst, hvor han skulle bo - gerne i ældre huse. Hjemmet var
hans atelier og ofte hans foretrukne motiv. Bogen besøger mange af

de steder, Hammershøi boede: Frederiksberg, Christianshavn,
Falster, Paris, Gentofte, Refsnæs, Holland, Belgien, London og Rom.

I bogens biografiske afsnit belyses vigtige personer og
omdrejningspunkter for hans liv og værk: moderen Frederikke
Hammershøi, søsteren Anna Hammershøi, læreren P.S. Krøyer,

kollegaen Valdemar Schønheyder Møller, hustruen Ida Hammershøi,
broderen Svend Hammershøi.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Vilhelm Hammershøi&s=dkbooks

