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BESKRIVNING

»Clarén skildrar familjeskapandets skörhet och skönhet«TT Spektra »en poetisk hylling till den lilla
världen, till familjen och föräldraskapet. Det är en värld med småbarn som med nödvändighet kretsar kring
det omedelbara och omhändertagande [...] det är vackert och ömsint [...] gripande och den öppnar lätt de
stigar till barndomslandet som ligger slumrande i vårt inre«NA»Nära hjärtat«BOOKS &
DREAMS»Bilderna är oerhört vackra men rymmer också stråk av vemod. De är precis som livet självt«
JOURNALISTENClose to home är en fotobok om det som står oss allra närmast - familjebildande, om att
våga bära och ansvara för nytt liv. Anna Claréns djupt personliga bilder blir i den är boken till en
allmänmänsklig berättelse om existens och tillhörighet.Anna Clarén har inspirerats av familjebilder från
tidigt 70-tal. Bilderna är tunna, skira och med skeva färger, på väg att blekna bort. Förgängligheten både
fascinerar och skrämmer.?Bokens bilder föreställer personer som tillhör min familj eller som står familjen
nära. De visar också natur och landskap från där jag bor och lever under en period då oerhört mycket
vackert har blivit mig givet. Jag har fått tre små barn och en man. Vi bor i ett hus som ligger mitt i den
svenska vackra naturen.?Close to home släpps samtidigt som en utställning med samma namn öppnar på
Fotografiska i Stockholm.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Juvenile Justice and Opportunities for Youth - NYS OCFS

Close to Home is a domestic violence prevention organization that works locally and nationally to
mobilize communities around issues of domestic violence prevention

Close to Home

Our mission is to provide the best service, care, and match for your loved one. Close To Home strives to
provide only the best care for your loved ones.

Chocolate Covered Pretzels Monsters Easy Halloween Treats

Welcome to GoComics.com, the world's largest comic strip site for online classic strips like Calvin and
Hobbes, Dilbert, Non Sequitur, Get Fuzzy, Luann, Pearl Before ...
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CLOSE TO HOME

https://www.bo-fi.club/?p=CLOSE%20TO%20HOME&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=CLOSE%20TO%20HOME&ln=se
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