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BESKRIVNING
Lars Lerin växte upp i bruksorten Munkfors i Värmland, och drömde redan som ung om att bli konstnär.
Han hittade tidigt en förebild och en mentor i sin närhet. Axel Florin föddes i Munkfors 1907 och
försörjde sig som fabriksarbetare. Florin lyckades bli antagen till Slöjdföreningens skola i Göteborg och
studerade där under en kort period - han hade helt enkelt inte råd att stanna kvar särskilt länge. Under hela
livet fortsatte han dock att skapa på sin fritid, och vann ett visst erkännande som skulptör. Sin ateljé hade
han i ett uthus, där den tonårige Lars också fick stå och måla.I Axels tid berättar Lars Lerin rakt och
osentimentalt om ett livsöde som ligger så nära oss och ändå känns så avlägset. Boken illustreras
dessutom av hans fantastiska målningar av hus, miljöer och människor som nu är borta. Liksom i
Naturlära visar Lars Lerin att han inte bara är en framstående akvarellmålare utan också en lyhörd och
känslig författare, som kan skapa stämningar och närvaro i både ord och bild. Axels tid blir ett dokument
över en försvunnen värld, men också en konstnärs hyllning till en kollega - en skildring av skapandets
villkor och det obetvingliga behovet av att uttrycka sig genom konsten.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Aktuella böcker och recensioner: Lars Lerin, Axels tid
Köp Axels tid. Lars Lerin växte upp i bruksorten Munkfors i Värmland, och drömde redan som ung om att
bli konstnär. Han hittade ...

Boktipset - Axels tid
Om Axels tid och Lars Lerin. Lars Lerin (född 1954) är en svensk konstnär och författare, bosatt i
Värmland, där han också drivet museet Sandgrund.

Axels tid - Böcker - CDON.COM
ISBN: 9789100153618. Albert Bonniers Förlag. 1 uppl. 2015. 118 sidor. Format 24,5 x 22 cm Vikt 745
g. Inbundet grått förlagsband med svart ryggtext och ...
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