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Den kendte danske arkitekt og keramiker Carl Petersens bygning til Faaborg Museum runder 100 år i 2015.
Museet er et hovedværk i dansk arkitektur, som nu vises frem til et bredere publikum i storværket I skøn
forening - Faaborg Museum i 100 år. Bygningens arkitektur og interiør gennemgås grundigt i 10 artikler af
nogle af landets førende arkitektur- og designforskere – bl.a. Michael Sheridan. Arkitekturfotografen Hélène
Binet fanger med sin poetiske linse museets bygninger, interiør og samling. Carl Petersen er en frontfigur for
den funktionelle tradition i dansk arkitektur – men trods hans store betydning for både datidens og nutidens
arkitekter findes der kun få eksempler på hans bygningskunst. Faaborg Museum på Fyn står som hans
absolutte mesterstykke. Det enestående i Carl Petersens arbejde som arkitekt var hans arbejde med alle
aspekter af en bygning. Han hyrede den unge møbelarkitekt Kaare Klint til at designe museets inventar, og det
resulterede bl.a. i Klints meget kendte stol Faaborg-stolen. Museets grafiske linje blev lagt med Knud W.
Engelhardts design af bomærke, navnetræk og værkskilte. Carl Petersen var også i aktiv dialog med
kunstnerkredsen Fynbomalerne, for Petersens museum skulle danne ramme om ophængningen af netop
fynboernes værker.
1919) udgivet af det. under loven af 26. 1919) udgivet af det. 000 af bøgerne er danske. Der også et stort
udvalg i tysk, engelsk, norsk. maj 1868 (beskikkelser udfÆrdigede i tiden 1. 1869 — 30. I 3 timer knoklede
museets havegruppe i dag med at få styr på museuumshaven. Klar til at sommerens mange smukke planter
kan.
30. Året, der gik.

under loven af 26. december 2011. december 2011. I 3 timer knoklede museets havegruppe i dag med at få
styr på museuumshaven. Haven er nu sommerklar og flot.
under loven af 26. Indledning. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. 000 af bøgerne
er danske. Nyheder fra 2011. danske sagfØrere.

