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Producent : Hurricane Publishing
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2012 (14/6 udgivelsesdag)
Cecilia Westerberg udgiver en ny nummereret og signeret
artist book med titlen Cecilia Westerberg - Sommerrejsen i et
eksklusivt oplag på 20.
Bogen er en "rullebog", som består af en 170 cm lang og 10
cm høj frisetegning med lysægte inkjetprint på håndlavet
japan papir og rullet op på en speciel skåret træ stok.
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Originaltegningerne kan ses på udstillingen Sommerrejsen på
Skovgaard Museet frem til 15 juli 2012. På udstillingen viser
Westerberg også andre tegninger og fotografiske collager,
samt en videoprojektion.
Hendes værker går i dialog med P.C. Skovgaards landskabsog portrætbilleder og skaber en unik dialog mellem fortid og
nutid.

s
n

e
g

a
h
n
e
p
o
K

Under arbejdet med bogen har Westerberg fundet inspiration i
en aflang frisetegning rullet på en stok med titlen Rejse i
Billeder af Johan Thomas Lundbye fra 1847.
Klik her for at se en youtube video af bogen!
OBS!
Vær opmærksom på at denne titel sendes direkte fra 3 part.
Derfor må forventes lidt længere leveringstid.

Teknisk information:
Rullebog
170 cm lang og 10 cm høj frisetegning med lysægte
inkjetprint på håndlavet japan papir og rullet op på en speciel
skåret træ stok.
s/h og farve
Begrænset oplag, 20 stk!

Kort om Cecilia Westerberg
Cecilia Westerberg f. 1967 er billedkunstner uddannet fra
Chelsea
College of Art & Design, BA Fine Art, London og Det
Kongelige Danske
Kunstakademi. Hun bor og arbejder i København og har
udgivet flere
artist books på forlaget Hurricane Publishing.
Læs mere:http://www.ceciliawesterberg.com
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Kort om udstillingen

SOMMERREJSEN - EN KUNSTNERISK REJSE FRA VEJBY
TIL VIBORG
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5 samtidskunstnereVibe Bredahl, Malene Hartmann, Marika
Seidler, Cecilia
Westerberg og Carina Zuninoudstiller værker inspireret af
guldaldermalernes sommerrejser i det danske landskab.
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20. april - 15. juli 2012

Skovgaard Museet&#8232;Domkirkestræde 2-4, Viborg
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http://www.skovgaardmuseet.dk/
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Pris : 900,00 DKK inkl moms (720,00 DKK
ekskl moms)

Dette produkt blev tilføjet vores katalog onsdag 13 juni, 2012
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