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Samliv med dansk kunst Elise Konstantin Hansen Hent PDF Den danske maler Elise Konstantin-Hansen, der
også var kunstanmelder og skrev om kunst i forskellige tidsskrifter, udgav i 1937 "Samliv med dansk kunst",
hvori hun fortæller om nogle af 1800-tallets største danske kunstnere og deres værker. Bogen kommer blandt
andet omkring hjemstavnsmalerne Kr. Zahrtmann, Fritz Syberg, Johannes Larsen, L.A. Ring, P.S. Krøyer og
Vilhelm Hammershøi og den kirkelige kunst af Dalsgaard, Joakim og Niels Skovgaard og Niels Larsen

Stevns.

Elise Konstantin-Hansen (1858-1946) var en dansk maler. Hun fik undervisning af sin far, maleren Constantin
Hansen, og blev senere optaget på Kunstakademiets modellinje. Hun udstillede allerede fra 1882 på

Charlottenborg, men gik i 1893 over til Den frie udstilling, hvor hun blev helt frem til 1928. Da hun havde
rundet de 70, var hendes syn så svækket, at det blev umuligt for hende at male, og hun begyndte i stedet at

skrive. Hun er forfatter til flere erindringsbøger.

 

Den danske maler Elise Konstantin-Hansen, der også var
kunstanmelder og skrev om kunst i forskellige tidsskrifter, udgav i
1937 "Samliv med dansk kunst", hvori hun fortæller om nogle af
1800-tallets største danske kunstnere og deres værker. Bogen

kommer blandt andet omkring hjemstavnsmalerne Kr. Zahrtmann,
Fritz Syberg, Johannes Larsen, L.A. Ring, P.S. Krøyer og Vilhelm
Hammershøi og den kirkelige kunst af Dalsgaard, Joakim og Niels

Skovgaard og Niels Larsen Stevns.

Elise Konstantin-Hansen (1858-1946) var en dansk maler. Hun fik
undervisning af sin far, maleren Constantin Hansen, og blev senere
optaget på Kunstakademiets modellinje. Hun udstillede allerede fra
1882 på Charlottenborg, men gik i 1893 over til Den frie udstilling,
hvor hun blev helt frem til 1928. Da hun havde rundet de 70, var

hendes syn så svækket, at det blev umuligt for hende at male, og hun
begyndte i stedet at skrive. Hun er forfatter til flere erindringsbøger.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Samliv med dansk kunst&s=dkbooks

