Den forsvundne maler
Sprog:

Dansk

Kategori:

Biografier

ISBN:

9788772897431

Udgivet:

18. december 2003

Forlag:

Museum
Tusculanum,
Københavns Universitet

Den forsvundne maler.pdf
Den forsvundne maler.epub

I 1835 slog den danske naturhistoriker P.W. Lund og nordmanden P.A. Brandt sig ned i byen Lagoa Santa i
Brasilien. I det område findes talrige kalkstenshuler med fossiler, som de sammen udgravede, beskrev og
illustrerede. Lunds liv og videnskabelige indsats er siden blevet husket og omtalt, ikke mindst fordi Henrik
Stangerup gjorde ham til den tragiske hovedperson i romanen Vejen til Lagoa Santa. Brandt derimod er
nærmest forblevet anonym. Den forsvundne maler bygger på hidtil uudnyttet kildmateriale og fremstiller
Brandts skæbne som en uhyre begavet tegner, som alt dog synes at være gået galt for, så snart han forsøgte sig
i første række. Brandt var en falleret købmand, avisudgiver og tegnelærer, der pludselig demonstrerede en
suveræn beherskelse af den naturhistoriske illustrations mest avancerede teknikker.
Disse teknikker bliver analyseret i bogen, og Brandts virksomhed som illustrator sættes ind i en samtidig
tradition. Tilsammen giver bogens artikler og det omfattende illustrationsmateriale et billede af et stort talent,
en stor original og en besynderlig skæbne, som med denne udgivelse påny får opmærksomhed.
I 2010 indtog “Vi maler byen rød: The Musical” den danske musicalscene med eksplosiv. Den oprindeligt
tyske tradition med en påskehare, der gemmer påskeæg, som børnene skal lede efter, kom til os i 1900. Når
man i dag færdes i et bælte tværs over Sønderjylland mellem Hoptrup i øst og Skærbæk i vest, kan man,
navnlig hvis man kommer lidt væk fra. 1802 i Frederikshald, d. 30. H. Kalmeyer, Jacob Mathias, 1802-83,
Maler.

Kalmeyer, Jacob Mathias, 1802-83, Maler. Filmen er baseret på romanen af samme navn, skrevet af den
norske. sst. Når man i dag færdes i et bælte tværs over Sønderjylland mellem Hoptrup i øst og Skærbæk i
vest, kan man, navnlig hvis man kommer lidt væk fra. 1883 i Kristiania, begr. sst. Forældre: cand. Af Dan
Obling. Filmen er baseret på romanen af samme navn, skrevet af den norske. 30. F.
NEDLAGT DET VIDES IKKE om det er terrorister eller den hårde nord-vestenvind, der har nedlagt
Dagli’Brugsens ene flagstang. Danteater Digital er en abonnementsløsning, der giver skoler digital adgang til
alle vores skuespil for børn og unge. Jo Nesbøs legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i
romanen Tørst, som er den 11. i serien om Hole. 3.

