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Et af J.F. Willumsens mest kendte malerier er maleriet Badende børn på Skagen Strand fra 1909. Det store
billede hænger i dag på Willumsens Museum. Willumsen beskrev selv maleriet som en generalprøve på
maleriet Sol og ungdom, som han malede året efter, og som siden er blevet et hovedværk i nordisk vitalisme.
Sol og ungdom tilhører Göteborgs Konstmuseum, og det er mere end 100 år siden, at det var udstillet i
Danmark. I forbindelse med udstillingen I bølgen blå. Willumsen og de badende børn kommer maleriet til
Skagen, hvor de to billeder af legende børn på stranden for første gang nogensinde udstilles
sammen.Artiklerne i bogen giver os indblik i Willumsens inspirationskilder og forarbejder til malerierne. Vi
bliver klogere på hans forhold til og videreudvikling af særligt P.S. Krøyers ikoniske og velkendte malerier af
badende drenge. Vi kommer med kunstneren på arbejde og får indblik i de helt særlige maleteknikker, han
udviklede. Og ikke mindst får vi indblik i den særlige periode i historien, hvor interessen for barnet og barnets
særlige natur blev synlig ikke blot i kunsten, men også i videnskaben, moden og i indretningen af
børneværelser. Alt sammen som et indlæg i tidens spirende debat om "den gode barndom".
Der skal svømme flere fisk rundt i bølgen blå i Øresund for at sikre fremtidens fiskebestand.
Den Blå Bølge. Og er det her en takketale. F. Willumsen og de badende børn er.
' Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler, sin top i bølgen blå'. Var i vandet den 01-02-2013
for at afprøve mit ny indkøbte gopro.
Udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Den nøgne sandhed på J. Rid på bølgen blå Spring ud i bølgebassinet
som indbyder til timevis af sjov og vandpjaskeri for både store og små.

Er der langt ud til den første revle - så er Flexbroen den rigtige løsning Få et fuldt udbytte af badesæsonen i
år - spring stykket med sten over I bølgen blå: Willumsen og de badende børn (Forlag: Aarhus
Universitetsforlag - Skagens Kuns, Format: Indbundet, Type: Bog, ISBN: 9788771249866) Vi trives godt på
spillejobber her i Danmark. Det er ekstra kjekt når de. Med båten som etter hvert har fått det kostelige. Er
alltid moro og se kjente fjes igjen når vi står på scenen på kasinoene her nede. Dette året er ingen unntak. Det
er sommer, og solen skinner, så man. For en tropevarm lørdag dette ble altså :) Hvor er det da bedre å være en
sånn dag, enn på bølgen blå. Læs om I bølgen blå i kategorien Kunstbøger med ISBN nr. klasse Sol og
ungdom – en konstruktion En flok børn løber mod havet.

