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Louisianas Skulpturpark Helle Crenzien Hent PDF Forlaget skriver: Parken har fra første færd været en
væsentlig del af oplevelsen når man besøger Louisiana. Museet åbnede i 1958 med nye bygninger, der fra den
oprindelige villa strakte sig ud mod havet. Overalt fra bygningerne er der blikke mod havet, de gamle træer
og den eksotiske bevoksning. Og mod de skulpturer, der så elegant udvider museets samling ud i naturen.I
denne bog gennemgås skulpturparken historisk og værk for værk. Læseren får indblik i de overvejseler, der
ligger bag placeringen af de enkelte skulpturer - og i kunstnernes egne tanker om stedet.Med kunstnere som
Max Ernst, Henry Moore, Alexander Calder, Joan Miró, Jean Dubuffet og mange andre hører Louisianas
skulpturpark til de fineste på disse breddegrader. Det er den klassiske modernisme der spiller hovedrollen,
men også samtidskunstnere som Janet Cardiff kan opleves i det fri.Bogen indeholder et orienteringskort med

tydelig angivelse af alle de omtalte værker. Udgives også på engelsk.
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