
Ved bordet
Hent bøger PDF

n a

Ved bordet n a Hent PDF Vi spiser ved det. Sidder omkring det. Lægger fødderne op på det. Måske slår vi
endda i det. Men vi ser det egentlig ikke. Alligevel er bordet centralt i vores hverdag. Ligesom det er vigtigt i
billedkunsten. Her er bordet til at få øje på i bl.a. portrætter, interiører, genremalerier og opstillinger. Det
bliver især tydeligt, når vi på tværs af kronologi og genrer udvælger og viser kunstværker, hvor bordet er

fælles motiv.

I "Ved bordet. Mennesker, mad & nature morte" kommer bordet til sin ret. Fem billedsuiter skaber nye møder
mellem værker, der ikke tidligere har været samlet, og med afsæt i dansk kunst 1880-1940 undersøger bogens
forfattere, hvordan vi bruger og lever med bordet. Det handler ikke kun om at tage for sig af bordets glæder,
men også om at lægge mærke til dets betydning for identitet og køn, fællesskaber og familie, madkultur og

dannelse.

Bogen udgives i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Skagens Kunstmuseer.
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