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Kollision Ester Bock Hent PDF Hovedpersonen Claudia er billedkunstner og stærkt optaget af kunstbegrebet;
hvad er egentlig kunst, og hvad bør det kunne? Claudias refleksioner bliver til en anspændt fiksering, der

begynder at påvirke hendes kunstneriske skaberevner.

Dog finder Claudia meget glæde i sit forhold til barnebarnet Zenia. Da Zenia kommer i knibe, er det Claudia,
hun går til i stedet for sine forældre. Det nære forhold mellem bedsteforælder og barnebarn er rodfæstet i

hende gennem hendes egne mormor, som kunstneren tænker tilbage på i glimt.

Claudias refleksioner og tilbageblik begynder dog at tage en negativ form, og det viser sig, at hendes kamp
med kunsten hænger nøje sammen med hendes kamp med livet.

'Kollision' er en roman om forholdet mellem bedsteforældre og børnebørn, mellem kunstværk og kunstner, og
dens handlingsforløb foregår på tværs af fem generationer – fra første verdenskrig og frem til nutiden.

Ester Bock (f.1936) er en dansk forfatter, der har skrevet både romaner, lyrik, tv-spil og børnebøger. Bock
debuterede i 1971 med børnebogen 'Lea får en lillebror'. Sidenhen er fulgt mere end 20 udgivelser. Bock har

tillige modtaget fire arbejds- og rejselegater bl.a. fra Statens Kunstfond og Litteraturrådet.

 

Hovedpersonen Claudia er billedkunstner og stærkt optaget af
kunstbegrebet; hvad er egentlig kunst, og hvad bør det kunne?

Claudias refleksioner bliver til en anspændt fiksering, der begynder
at påvirke hendes kunstneriske skaberevner.

Dog finder Claudia meget glæde i sit forhold til barnebarnet Zenia.
Da Zenia kommer i knibe, er det Claudia, hun går til i stedet for sine
forældre. Det nære forhold mellem bedsteforælder og barnebarn er
rodfæstet i hende gennem hendes egne mormor, som kunstneren

tænker tilbage på i glimt.

Claudias refleksioner og tilbageblik begynder dog at tage en negativ
form, og det viser sig, at hendes kamp med kunsten hænger nøje

sammen med hendes kamp med livet.

'Kollision' er en roman om forholdet mellem bedsteforældre og
børnebørn, mellem kunstværk og kunstner, og dens handlingsforløb
foregår på tværs af fem generationer – fra første verdenskrig og frem

til nutiden.

Ester Bock (f.1936) er en dansk forfatter, der har skrevet både
romaner, lyrik, tv-spil og børnebøger. Bock debuterede i 1971 med
børnebogen 'Lea får en lillebror'. Sidenhen er fulgt mere end 20
udgivelser. Bock har tillige modtaget fire arbejds- og rejselegater

bl.a. fra Statens Kunstfond og Litteraturrådet.
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