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Krøyer - Lysets maler Anne-Sophie Rasmussen Hent PDF I denne bog møder du en af Danmarks mest kendte
og elskede kunstnere Peder Severin Krøyer (1851-1909). Du kan følge ham, fra han som søn af en psykisk
syg mor blev taget i pleje af sin moster og hendes mand og tidligt viste et usædvanligt talent for tegning, til
han som voksen mand blev en del af den gruppe af kunstnere, som er kendt som Skagensmalerne, fordi de,
draget af det særlige lys på Jyllands nordligste spids, rejste til fiskerbyen Skagen for at male. Undervejs kan
du læse om hans eventyr i udlandet og hans komplicerede ægteskab med den smukke Marie Triepcke. Du kan
også se mange af de malerier, der har gjort ham berømt. Kunstbiblioteket handler om kunst og kunstnere.
Hver bog i serien tager fat i en enkelt kunstners liv og værker. Gennem udvalgte eksempler, forklarende

tekster og illustrationer indføres læseren i kunstnerens univers og den tid, som værkerne er en del af. Samtidig
giver bøgerne en introduktion til kunstens forskellige virkemidler. Bøgerne kan læses uafhængigt af

hinanden.

 

I denne bog møder du en af Danmarks mest kendte og elskede
kunstnere Peder Severin Krøyer (1851-1909). Du kan følge ham, fra
han som søn af en psykisk syg mor blev taget i pleje af sin moster og
hendes mand og tidligt viste et usædvanligt talent for tegning, til han
som voksen mand blev en del af den gruppe af kunstnere, som er
kendt som Skagensmalerne, fordi de, draget af det særlige lys på
Jyllands nordligste spids, rejste til fiskerbyen Skagen for at male.

Undervejs kan du læse om hans eventyr i udlandet og hans
komplicerede ægteskab med den smukke Marie Triepcke. Du kan

også se mange af de malerier, der har gjort ham berømt.
Kunstbiblioteket handler om kunst og kunstnere. Hver bog i serien
tager fat i en enkelt kunstners liv og værker. Gennem udvalgte

eksempler, forklarende tekster og illustrationer indføres læseren i
kunstnerens univers og den tid, som værkerne er en del af. Samtidig



giver bøgerne en introduktion til kunstens forskellige virkemidler.
Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.
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