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Vem var Du Axel Ebbe?Så heter den vackra boken, berättelsen om en originell och mångsidig konstnär,
skulptör, tecknare och författare, född 1868, död 1941. Axel Ebbe var en passionerad man, i liv och konst.
Han förenade en klassisk europeisk skulpturtradition med drastisk humor och blev en legend för sin tid och

sin trakt. Axel Ebbes skulpturer står i många skånska städer, och han fick 1935 en egen konsthall i Trelleborg.
Axel Ebbe var en levnadskonstnär som är lika hemma i sin barndomsby Hököpinge på Söderslätt i Skåne som
i ett gränslöst Europa vid tiden kring sekelskiftet 1900, den tid som brukar kallas la belle époque", då de nya
riktningarna inom konst, musik och litteratur bryter fram.Författaren Jan Hemmel har haft glädjen att kunna
följa Axel Ebbes liv och tankar genom en brevväxling mellan Axel och hans ungdomsvän Algot Ruhe.

Nu träder han fram genom otaliga brev Från ungdomens sökande genom konststudier och utställningsmödor
till hans kvinnohistorier och äktenskap. Film av Jan Troell och Jan Hemmel från 2016. En överenskommelse

gjordes mellan far och son.
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Ebbe var även illustratör och diktare på bygdemål. Ett konstnärsliv. Trots att många skånska städer och
mindre orter har en skulptur av Axel Ebbe har det inte funnits så många fakta och kända episoder om

konstnären. Fredmansgalleriets kumpaner såvida de inte ett kort tag till och med var identiska med dem . Rikt
illustrerad med äldre svartvita fotografier nyare i färg och bilder av. Film av Jan Troell och Jan Hemmel från
2016. En omtolkad kultursatsning Museerna och skapande skola PDF. Rikt illustrerad med äldre svartvita
fotografier nyare i färg och bilder av Axel Ebbes konstverk. källa behövs De skilde sig år 1909. Vem var det
som lördagen den 8 aug. Vem var du Axel Ebbe? är titeln både på boken och filmen om konstnären och
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skulptören Ebbe född i Hököpinge 1868 som Jan Hemmel och Jan Troell tillsammans står för i nära. Jämför
priser. Han levde mellan 1868 och 1941. Vinterbadar inte.
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