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Mötet mellan samtidskonst, ett medeltida slott och ett ekologiskt jordbruk är en unik kombination. Wanås är
en plats där konst, natur och historia förenas. Boken samlar flera perspektiv och infallsvinklar åren 1987 -

2012. Bild och text skildrar konsten och uppbyggandet av en skulpturpark långt bortom allfarsvägar. Texterna
blickar tillbaka, fördjupar och ser framåt. Grundaren Marika Wachtmeister beskriver långa samarbeten och ett
urval större projekt med konstnärer. I en intervju av Patrick Amsellem, chef på Skissernas Museum, Lund

berättar hon om utvecklingen från källarprojekt till konstinstitution, hur platsen i den skånska bokskogen av
internationella konstnärer förvandlats till ett centrum för samtidskonst. Konstnärerna Ann Hamilton och Ann-

Sofi Sidén ger inblick i sina konstverk och projekt på Wanås. Konstvetare Griselda Pollock betraktar
konstsamlingen som byggts upp i parken och tar fasta på de kvinnliga konstnärerna.

Balkong Stiftelsen Wanås Utställningar 2012 29x215 cm. 9 Böcker om konst och hantverk övriga Avslutad
21 dec 1732. The Wanås FoundationWanås Konst Stiftelsen Wanås Utställningar 289 90 Knislinge Sweden

Rated 4.9 based on 43 Reviews It was a magical place with.

Wanås

Vill du läsa Imagine Art konsten på Wanås pdf boken online? Bra val. Additional special walks and activities
are available depending on program and season. Wanås Konst Guide 2019. Inbunden 2012. KONSTEN PÅ
WANÅS THE ART AT WANÅS. ger en bild av visionen på Wanås och den unika upplevelsen av mötet med

konsten i naturen bortom museets vita väggar. Köp boken Imagine Art konsten på Wanås av Marika
Wachtmeister ISBN 81702 hos Adlibris. Buy Imagine Art konsten på Wanås by Wachtmeister Marika Givell

Mattias Norrsell Anders ISBN 9789185581702. Imagine Art konsten på Wanås. Här visas sedan 1987
internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer.

 

https://readerzone.in.net/books1?q=Imagine Art : konsten på Wanås


Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


