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Møte med lyset.
Amaldus Clarin Nielsen (1838-1932) utgjør en egen institusjon i norsk malerkunst. Hans bilder blir først og
fremst forbundet med Sørlandet, men i hans store produksjon finnes det like mange bilder fra Vestlandet. Det
er riktigere å kalle ham for "kystens maler" enn for "Sørlandets maler" . for kysten, den var han opptatt av.
Og lyset. Knapt noen i norsk kunst har arbeidet så iherdig og bevisst for å fange lysets spill i naturen. Han
trakk med seg staffeliet ut . som den første. Amaldus Nielsen ville fange lysets skiftninger og farger direkte,
han gjorde det før dette var blitt mote i malerkunsten.
I dag har Amaldus Nielsen en gjenerobret posisjon som en av landskapsmaleriets mestere i norsk
kunsthistorie, men kystmotivene som sitt fremste tema.
I denne boken har Tone Klev Furnes gitt oss det portrettet av kunstneren som vi så langt har manglet. Her får
vi . ikke minst .
presentert 60 av Nielsens mest sentrale verker i flotte farger.
LUNDEBY & CO as presenterer vi reproduksjoner etter mange av våre kjente og populære malerier.
Kunstnere som A.

ASKEVOLD, NIKOLAI ASTRUP, HARRIET BACKER, GUNNAR. Tilbyr tjenester innen restaurering og
konservering av malerier, malte gjenstander (f.eks. bondemøbler), samt malte interiører og kirkekunst. Har
lang erfaring som. Søgneguiden er guide og veiviser for Søgne. Den inneholder informasjon om severdigheter,
aktiviteter, historie, kultur, handel og service i Søgne. Grev Wedels Plass Auksjoner • Kunsthandel • Forlag
Spesialister på Edvard Munch og norsk kunst av høy kvalitet Utstillingen av plastbåter i museumshavna vil
variere fra år til år. Noen er museets egne, noen tilhører eksterne plastbåtentusiaster som bruker båtplassen for.
GWPA 25 år.
I år er det 25 år siden vi etablerte oss under vårt nåværende navn, Grev Wedels Plass Auksjoner AS, i Gamle
Logen på Grev Wedels Plass i Oslo. Våre vinauksjoner foregår kun på nett. For å kunne kjøpe vin hos
Blomqvist Kunsthandel, må du være registrert som bruker og ha bekreftet at du er over 18 år. Kontakt.
Sjøsanden Legesenter Hollendergata 3 4514 Mandal Telefon: 38272250. Besøk. Sjøsanden Legesenter
Hollendergata 3 Selskapslokaler Oslo - Her finner du over 50 anbefalte lokaler for selskap i Oslo. Velg det
lokalet som passer dine behov best. Se oversikten her!

