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Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958) var en af det 20. århundredes mest betydningsfulde danske
billedkunstnere. Han skabte banebrydende mesterværker i både maleri, grafik, skulptur og keramik. Et af de
første var Faderen, Moderen og deres nyfødte Børn. Keramisk Komposition - også kaldet Familievasen - fra
1891, der tilhører Designmuseum Danmark.Dette er beretningen om Willumsens store arbejde med
vasen.Bogen dykker ned i det mikrokosmos som udgøres af de måneder, der går, fra Willumsen som nygift
ankommer til Paris i marts 1890 og til Familievasen kan tages ud af ovnen i juli 1891.Forfatteren har sat sig
for at undersøge, hvad der egentlig skete i Paris. Hvor boede Willumsen? Hvem havde han forbindelse med,
hvem beundrede han, hvad talte de om ... og tænkte på? Hvorfra fik han sin idé, hvoraf inspirationerne?
Familievasen var Willumsens første keramiske værk, så spørgsmålene var mange: Hvordan former og brænder
man egentlig keramik? Hvordan fremstiller man en glasur - hvad består den af? Hvor mange indbyrdes
forskellige faktorer skal egentlig falde i hak, før et mesterværk som Familievasen kan opstå?Bogen er forsynet
med et udførligt noteapparat og indeholder en stor mængde aldrig før publiceret materiale fra disse tidlige år i
Willumsens liv.
I året 1625 takseres han til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en meget rig mand. Vi vil gøre
opmærksom på at vi hverken er racistiske eller opfordrer til racistiske handlinger eller tanke med denne side.
Vi vil gøre opmærksom på at vi hverken er racistiske eller opfordrer til racistiske handlinger eller tanke med

denne side.
Mål 100 x 200 cm.
Kender du nogle frække jokes som vi endnu ikke har på siden så er du velkommen til at sende dem til os, så
vi kan få samlet så mange frække jokes som muligt et sted. Vi vil gøre opmærksom på at vi hverken er
racistiske eller opfordrer til racistiske handlinger eller tanke med denne side.
Vi vil gøre opmærksom på at vi hverken er racistiske eller opfordrer til racistiske handlinger eller tanke med
denne side. De smukke afbøjede kurver på vores ovale og elipseformede spiseborde giver en let og elegant
udtryksform. Elipseformede spiseborde - Ovale spiseborde. Elipseformede spiseborde - Ovale spiseborde.
Mål 100 x 200 cm. dk finder du et stort udvalg af spisebordsstole med stof- eller læderpolstring, med træben,
stålben og kromben.
Som IKEA FAMILY medlem får du mange fordele. Findes i sort lak 161+162, hvid lak 163+164,
hvidpigmenteret mat lakeret eg 165+166 og hvid bøg ubehandlet 167+168. På stolespecialisten. se dem alle
her, vi har et godt udvalg af kvalitetsborde.
Find Sofabord på GulogGratis. På stolespecialisten.

