DJURSKULPTURER

LISSY BOESEN

”Katten er et smukt og fascinerende væsen, der hviler i sig selv og det er næsten som om, at den forstår at arranger sin krop,
så den tager sig ud på bedst mulig måde.”
- Lissy Boesen

Lissy Boesen design tillverkar djurskulpturer i en unik utformning och av
hög kvalitet. Skulpturerna är formgjutna av specialbetong och krossad sjösten från Vesterhavet.
Det går inte att ta miste på Lissys förkärlek till djur och i synnerhet katter.
Därför är det inte svårt att förstå att just en katt fick stå modell när hon för
många år sedan skapade sin allra första djurskulptur. Hon arbetar än idag
för fullt på nya idéer och skulpturer genom att teckna och forma med lera.
Skulpturerna finns i flertalet storlekar och former och passar såväl traditionella lekmiljöer som utsmyckningar på gator, torg och i köpcenter. Lissy
Boesen är en mycket erfaren konstnär som genom dessa djurskulpturer har
funnit en närmast perfekt balans mellan utsmyckning och lekmöjlighet.
Idag är hennes djur välkända inslag i utemiljöer över hela världen. De togs
fram genom att Lissy under en lång period studerade barns lek och utforskande genom klättring på statyer, nedfallna träd, stenar och liknande objekt.
Resultatet är en rad produkter som tilltalar såväl gammal som ung.

“Until one has loved an animal, a part
of one’s soul remains unawakened.”
– Anatole France

Information
Artikel:					Vikt:			Mått:				
8831 Liggande Katt			

325 kg			

0,95 x 0,54 x 0,6 m		

8832 Liten Sittande Katt		

80 kg			

0,47 x 0, 31 x 0,45 m		

8833 Stor Sittande Katt		

570 kg			

0,98 x 0,65 x 0,88 m		

8834 Groda				

440 kg			

1 x 0,75 x 0,59 m		

8835 Sköldpadda			

519 kg			

1,32 x 0,76 x 0,45 m		

9440 Liten Sköldpadda			

50 kg			

0,52 x 0,30 x 0,18 m		

8939 Hund				

450 kg			

1,26 x 0,43 x 0,68 m		

9741 Häst				

450 kg			

1,3 x 0,5 x 0,85 m		

1206 Kanin				

315 kg			

0,75 x 0,5 x 0,58 m		

8937 Höna				

300 kg			

0,75 x 0,57 x 0,6 m		

0145 Säl					

115 kg			

0,86 x 0,58 x 0,43 m		

1043 Krokodil				

120 kg			

1 x 0,56 x 0,22 m		

0142 Björn 1				

500 kg			

0,76 x 0,63 x 0,95 m		

0143 Björn 2				

900 kg			

0,9 x 1,4 x 0,85 m		

0144 Björn 3				

1200 kg		

1,35 x 1,4 x 0,9 m		

1501 Snigel				

225 kg			

1,2 x 0,6 x 0,55 m		

1502 Liten Snigel 			

25 kg			

0,5 x 0,23 x 0,22 m		

2034 Liten Kanin			

30 kg			

0,42 x 0,24 x 0,28 m		

2033 Liten Katt				

25 kg			

0,46 x 0,27 x 0,2 m		

2031 Sittmodul oval			

165 kg			

0,5 x 0,38 x 0,47 m		

2032 Sittmodul oval, påbyggnad

130 kg			

0,5 x 0,38 x 0,47 m		

0921 Sittmodul m. relief		

290 kg			

Ø 0,59 x 0,45 m		

0922 Sittmodul m. relief, påbyggn.

246 kg			

Ø 0,59 x 0,45 m		

Priser gäller kalenderår 2021. Med reservation för ev. tryckfel.

Färger:
Koksgrå (mörkgrå), betonggrå, sand, ockragul samt orange.
Ytterligare kulörer finns mot visst pristillägg.
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