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Skulpturen Lars Morell Hent PDF Forlaget skriver: Evnen til at lave en skulptur synes næsten at være
forsvundet i dag, hvor det hele er gået op i installationskunst, video m.v. Som en kraftig reaktion har

idehistorikeren Lars Morell skrevet denne bog, der ikke bare introducerer den 90-årige billedhugger Erik
Thommesen, men også giver en slags indføring til hele billedhuggerkunstens sprog.

Bogen indledes med en introduktion, hvor Morell præsenterer Thommesen og giver sit personlige og
originale bud på Thommesens placering i dansk kunsthistorie. Så skulle læseren være rustet til de fire

samtaler, hvor det går over stok og sten i en indgående diskussion af hele billedkuggerkunstens repertoire.
Den 90-årige Erik Thommesen, der stadig er aktiv som kunstner, er en af de sidste COBRA-kunstnere, som
endnu lever. Han regnes for Danmarks største nulevende billedhugger. Mange har karakteriseret ham som den

sidste modernist i dansk kunst.

Bogen udkommer i forbindelse med åbningen af Thommesen-salen på Statens Museum for Kunst, hvor
museet for første gang viser hele deres meget omfattende samling af Thommesen.
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forsvundet i dag, hvor det hele er gået op i installationskunst, video
m.v. Som en kraftig reaktion har idehistorikeren Lars Morell skrevet
denne bog, der ikke bare introducerer den 90-årige billedhugger Erik

Thommesen, men også giver en slags indføring til hele
billedhuggerkunstens sprog.

Bogen indledes med en introduktion, hvor Morell præsenterer
Thommesen og giver sit personlige og originale bud på Thommesens
placering i dansk kunsthistorie. Så skulle læseren være rustet til de

fire samtaler, hvor det går over stok og sten i en indgående
diskussion af hele billedkuggerkunstens repertoire. Den 90-årige Erik

Thommesen, der stadig er aktiv som kunstner, er en af de sidste
COBRA-kunstnere, som endnu lever. Han regnes for Danmarks
største nulevende billedhugger. Mange har karakteriseret ham som

den sidste modernist i dansk kunst.

Bogen udkommer i forbindelse med åbningen af Thommesen-salen
på Statens Museum for Kunst, hvor museet for første gang viser hele

deres meget omfattende samling af Thommesen.
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