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Olafur Eliasson er en af vores mest berømte og anerkendte nulevende kunstnere. Hans værker har været
udstillet over hele verden, på bl.a. MoMA, Tate Modern, Louisiana Museum of Modern Art og Venedig

Bienalen.

 

RUMMETS BEVÆGELSE er det første større overblik over Olafur Eliassons værker i mere end 10 år. Denne
rigt illustrerede bog tager læseren med på en storslået og fantastisk smuk rejse gennem sfærer, tunneller,

tårne, gangbroer- og stier, buegange så vel som pavilloner og større bygningsværker, som Eliasson og hans
atelier har gennemført siden sidst i 90´erne - flere af dem er placeret rundt i Danmark.

 

Se bl.a. skelsættende værker som The Serpentine Pavillon, London, Your Rainbow Panorama, AROS i Århus,
den krystalagtige facade på Harpa - Koncertsal og Konferencecenter, Reykjavik, Island og Cirkelbroen,

København (Christianshavn), der blev indviet aug-2015.
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