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Anders Zorns konstnärskap är unikt på flera sätt. Född utom äktenskapet av en fattig Morakulla och en tysk
bryggare från Würzburg gjorde han en oerhörd klassresa. Väl medveten om sitt ursprung och med en
anmärkningsvärd anpassningsförmåga kände han sig lika bekväm talande Moramål med bönderna i sin
hemtrakt som i Vita huset konverserande sina bordsgrannar ur den högre societeten på god engelska.
Känd för sin förmåga att återspegla vattenytornas reflexer, sin suveränitet vad det gällde färgbehandling och
rörelseskildring, var det ändå främst genom att måla porträtt som Zorn skapade sig ett världsomspännande
rykte.
Anders Zorn, skriven av Birgitta Sandström, tar oss med på en färd som följer Zorns konstnärskap - en resa
som börjar och slutar i Mora. Boken är den tredje delen i serien De stora mästarna. De två tidigare titlarna är
Carl Fredrik Hill av Karin Sidén och Ernst Josephson av Ulf Abel.
Grev Wedels Plass Auksjoner • Kunsthandel • Forlag Spesialister på Edvard Munch og norsk kunst av høy
kvalitet Ordet impresjonisme betyr inntrykk, og malere som malte på denne måten søkte å gjengi det flyktige
lyset og fargeinntrykkene uten å legge vekt på det.
Vi i Explore Travel er stolte av å være eneleverandør av spennende reiser for Bladet Hjemmets Reiseklubb.
Gjennom hele året arrangerer vi minneverdige leserturer. Velkommen til 180 Lokal for Reinsvoll. Her finner
du en komplett oversikt over alle personer på stedet samt lokale nyheter og værvarsel. Galleri D40 er et
anerkjent kunstgalleri i Oslo, etablert i 1972. Vi er spesialister på grafikk, både av eldre og nye kunstnere. 1:
Bestikkskrin med 12 benkniver, ca 1900 Vurdering : 1.5 - 2 000.-2: Teskjeer i sølv, før 1880 3 stk, merket JIH
13 1/4, Vurdering : 600 - 700.-3 ÅRETS utstillere.

Vebjørn SAND, malerier, Vegard STALSBERG, malerier, Torbjørn KVASBØ, keramikk, Sidsel og Ingvild
HEMMA, porselen, Tone Berit Siira RØEN. I realityserien Hele Norge baker skal 12 lidenskapelige og
særdeles kompetente deltagere konkurrere om å bli kåret til Norges beste amatørbaker. Blomqvist
Kunsthandel AS. Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo Kart Telefon 22 70 87 70 kunst@blomqvist.no Org. nr 913
111 761 Åpningstider Kulturarv på nett! Vi har nå 1707 objekter. til salgs. Nye objekter daglig. - Se kategorier
- Om Blomqvist på nett

