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trukket sig tilbage fra livet i Paris og Berlin til et faldefærdigt hus i den franske landsby Ermenonville,
omgivet af skov og tåge. En dag modtager Hans et brev fra en kunsthandler, der vil købe et nyt værk, og
sammen går han og Unica i gang med at skabe en dukke i menneskestørrelse. Men under arbejdet rippes
fortiden op på en måde, som ændrer alt. Da dukken er færdig, er Unica forvandlet.Jeg, Unica er en litterær
fantasi, inspireret af de historiske omstændigheder og den myteomspundne fortælling om den tyske forfatter
og tegner Unica Zürn (1916-1970) og hendes partner, billedkunstneren Hans Bellmer (1902-1975).Jeg, Unica
er en menneskeskildring, et kunstnerportræt og tidsbillede i ét. En roman om nye ritualer og hvirvlende tid,
om et Berlin bombet i stykker efter Anden Verdenskrig, om kærlighed og en lysende, stillestående ensomhed.

En roman om en kvinde, der vil forsvinde og blive til.

 

Forlaget skriver: Året er 1957. Kunstnerparret Unica og Hans har
trukket sig tilbage fra livet i Paris og Berlin til et faldefærdigt hus i
den franske landsby Ermenonville, omgivet af skov og tåge. En dag
modtager Hans et brev fra en kunsthandler, der vil købe et nyt værk,

og sammen går han og Unica i gang med at skabe en dukke i
menneskestørrelse. Men under arbejdet rippes fortiden op på en

måde, som ændrer alt. Da dukken er færdig, er Unica forvandlet.Jeg,
Unica er en litterær fantasi, inspireret af de historiske

omstændigheder og den myteomspundne fortælling om den tyske
forfatter og tegner Unica Zürn (1916-1970) og hendes partner,
billedkunstneren Hans Bellmer (1902-1975).Jeg, Unica er en

menneskeskildring, et kunstnerportræt og tidsbillede i ét. En roman
om nye ritualer og hvirvlende tid, om et Berlin bombet i stykker

efter Anden Verdenskrig, om kærlighed og en lysende, stillestående
ensomhed. En roman om en kvinde, der vil forsvinde og blive til.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Jeg, Unica&s=dkbooks

