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Maleren Asger Jorn købte en ødegård på Læsø i januar 1964 og brugte den som atelier til sin død i maj 1973.
Jorns ophold på Kattegatøen var helt specielt, fordi hans gallerist, Børge Birch, også erhvervede en ejendom
på øen.
I de år var der et fornøjeligt og produktivt samspil mellem de to.
Idéhistoriker Lars Morell har gennem en række år kulegravet Jorns tid på Læsø og fortæller den dramatiske
historie om Jorns sidste tid. Jorns meste kendte værk fra Læsø er en 16 meter lang vægudsmykning udført i
1965 til Birchs gård, men især i 1970 og 1971 skabte han også andre væsentlige malerier i sit Læsø-atelier. I
bogen kommer man tæt på Asger Jorn som menneske, hans arbejdsmetode som kunstner og meningen med de
billeder, han skabte på Læsø. Ved køb af bog følger automatisk et års gratis medlemskab af non-profit
foreningen Asger J´s Venner, som tager udgangspunkt i at støtte og fremme kendskabet til Jorns virke i såvel
indland som udland. Bogen indeholder vedlagt følgeseddel med yderligere specifikation om medlemskab.

Billedet er et abstrakt billed fordi at alle mennesker ser billedet på en anden måde og det ikke rigtigt forstiller
noget. Af: Asger Jorn. Create Your. Han er landmand og.
Naboen Erland hjalp ham og blev hans gode ven. Jorn på Læsø. Den største samling af Asger Jorns værker inklusive hans hovedværk 'Stalingrad' kan ses på Museum Jorn. Huset er i dag sat i stand og bruges af
kunstnere. Forfatter: Lars Morell, Titel: Asger Jorn på Læsø, Pris: 206,95 kr. Chaosmos Press, Vaduz 2012.
Samtidig levede Asger Jorn et fattigt liv i Paris og blev kort tid efter indlagt på et sanatorium i Silkeborg med
tuberkulose. Han er landmand og.
His neighbor, the farmer Erland often helped him. Original - Asger Jorn. Billederne er samlet i anledning af
100-års-jubilæet, og vises for første og.
Kirkeby på Læsø viser hans brug af en række. Naboen Erland hjalp ham og blev hans gode ven. 200,-.
Asger Jorn havde sit danske hjem og atelier i en gård på Læsø fra 1964 til sin død i 1973. i den italienske by
Asger Jorn købte gården på Læsø den 1. her er en side om asger jorn. Huset er i dag sat i stand og bruges af
kunstnere, forfattere og forskere men du kan også leje huset. Jens Staubrand: Asger Jorn.

