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BESKRIVNING

Brixel är ett praktverk om Sveriges mest kände samtida skulptör. Hans skulpturer finns över stora delar av
världen och han var en av 25 internationellt erkända skulptörer som inbjöds för utsmyckningen av
arenaområdet vid OS i Peking 2008.I boken som inleds med en essä av Sophie Allgårdh, får vi en inblick i
skulptörens liv och ta del av intressanta reflektioner kring konstverken. Den utsökt fotograferade boken
visar mångfalden i Brixels konst, från svindlande monumentala verk till detaljerade skulpturer i det mindre
formatet. Boken bjuder på välkända skulpturer av racingstjärnorna Michael Schumacher, Ayrton Senna
och Ronnie Peterson och annat som rörelser, drömmar och tankar skickligt uttryckta i brons och andra
material.Boken Brixel är ett praktverk med engagerande foton av den internationellt uppmärksammade
fotografen Per Johanssons kamera. Sophie Allgårdh, Stigbjörn Bergensten och Ylva Hallbäck beskriver
Brixel, hans konst och utlandsmöten mellan honom och människor som på olika vis har med hans verk att
göra.Brixel är en välskriven och snyggt fotograferad bok som i sitt smakfulla utseende kan platsa som en
inredningsdetalj på ett soffbord.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Brixel - Stigbjörn Bergensten - akademibokhandeln.se

Kunde inte logga in. Det beror på en av följande orsaker: Du har inget konto hos oss. Skapa ett gratis
konto. Din E-postadress har inte verifierats än.

Richard Brixel (75 år) Arboga | Ratsit

Brixel är ett praktverk om Sveriges mest kände samtida skulptör. Hans skulpturer finns över stora delar av
världen och han var en av 25 internationellt erkända ...

Nu öppnas konstnären Richard Brixels gård för allmänheten | SVT Nyheter

Skulptören Brixel, dokumentär från 2017 i SVT Play. I Kina och i flera andra länder är han ett stort namn
bland konstnärer och konstsamlare och hans statyer ...
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