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Ernst Billgren Carl Johan De Geer boken PDF ?Det är emot Ernst Billgrens natur att förlora i någonting, vad

det än kan vara.? Det hävdar i varje fall Carl Johan De Geer, nära vän och kollega. Som lyssnat av och
argumenterat med mannen ifråga under lång tid. Billgrens verksamhetslust och egensinniga vilja verkar inte
ha några gränser. En oförfärad hantverkare i kast med en uppsjö av oförlösta material. Senast sågs han i

Murano utanför Venedig ? skapande oväntade fågelhändelser i färgstarkt glas. En man med omvittnad god
fysik och stor energi. Billgren startar inom kort en ny kulturtidskarift, Konstkatalogen. Hans målningar och

objekt ? som väller fram i denna genomillustrerade bok (ca 150 färgbilder) ? kommer också att fylla
Liljevalchs konsthall med start i början av oktober, en utställning som pågår in i år 2001. Ingenting tycks vara
honom främmande. Han är en av Sveriges mest framgångsrika konstnärer idag. Carl Johan De Geer ger oss i
sitt högst personliga porträtt en ingång till vad som rör sig inom och utom denne samtidigt publike och
undflyende allkonstnär som bär namnet Ernst Billgren. Högst samtida, högst gammeldags, högeligen

verksam. Se upp. 
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