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Lisinka : roman Birgit Pouplier Hent PDF Birgit Pouplier har skrevet en episk biografi om den polskfødte
billedkunstner Elisabeth Jerichau Baumann, som kom til at spille en stor rolle i Danmarks kulturhistorie.
Lisinka, som hun også kaldtes, var gennem hele sit eventyrlige liv splittet mellem sine pligter som kone og

mor og sin store lidenskab for at skabe kunst. Vi følger hendes rejse fra hendes fødeby, Warszawa, til
Düsseldorf og Rom, hvor hun blev en del af den tyske kunstnerkoloni. Her mødte hun den geniale men

depressive billedhugger Jens Adolf Jerichau, og efter de var blevet gift, flyttede hun med ham til København,
hvor hun forgæves kæmpede for anerkendelse som kunstner. Bogen er ikke blot historien om en spændende

og mageløs kvinde. Vi føres også ind i den danske guldalders kunstverden og bliver præsenteret for
medlemmer af kongehuset såvel som sultanernes harem. Pouplier giver derved et enestående glimt ind i en af

de vigtigste perioder i den danske kulturhistorie. "Hvilken blændende og spændende fortælling, så flot
skrevet, så vel disponeret og så smukt underbygget." -Lise Nørgaard "Birgit Pouplier tegner ypperlige billeder

af forgangne tider, gribende øjebliksbilleder af kunstnere i dyb koncentration og brede billeder af ydre
rammer og tidens begivenheder." -Annelise Verstergaard, Jyllandsposten "Romanen har alle de kvaliteter, en
historisk roman skal have: en stærk og fascinerende hovedperson, en indlevelse ikke kun i mennesket, men i
den tid, der er tale om." - Maj-Britt Hestehave, Aalborg Stiftstidende Birgit Pouplier (1925 - 2014) var en
dansk forfatter og skuespiller. Hun blev uddannet skuespiller fra Det kongelige teaters elevskole og fortsatte
herefter på Odense teater og Det ny teater. Hun rejste vidt omkring, bl.a. til England, Uganda og Californien.
Birgit Pouplier udgav adskillige bøger både børnebøger, novellesamlinger, voksenbøger og opsamlinger af

hendes mange kroniker, som hun skrev til blandt andet Berlingske.
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