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Träffa några av världens främsta konstnärer  
på ett personligt och annorlunda vis! Hur kom det sig 
att de blev konstnärer? Hur levde de sina liv? Vilka är 

deras viktigaste verk?

Lär känna da Vinci, Degas, Michelangelo, Monet,  
Rembrandt och van Gogh närmare i denna filmserie. 

VÄRLDENS STÖRSTA KONSTNÄRER
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Lär känna da Vinci 
Leonardo da Vinci var målare, arkitekt, skulptör, ingenjör och  
matematiker. Numera ses han av många som en symbol för renässansen 
och ett tvättäkta geni. Men hur kom det sig att han blev konstnär och 
hur levde han sitt liv? Vilka är hans viktigaste verk? Det och mycket annat 
får du veta mer om i den här filmen. Filmnr: 14198

Lär känna Degas
Har du sett en över hundra år gammal målning av en virvlande ballerina, 
som känns som den kunnat målas idag? I så fall är det säkert en av  
Edvard Degas målningar som du beundrat. Degas älskade att avbilda 
dansöser vid sekelskiftets Paris. Men hur kom det sig att han blev  
konstnär och hur levde han sitt liv? Vilka är hans viktigaste verk?  
Det och mycket annat får du veta mer om i den här filmen. Filmnr: 14238

Lär känna Michelangelo
Michelangelo Buonarroti är en av de största renässanskonstnärerna. 
Många är dem som beundrat hans staty av ”David” och hans fresker i  
Sixtinska kapellet i Rom. Men hur kom det sig att han blev konstnär och 
hur levde han sitt liv? Vilka är hans viktigaste verk? Det och mycket annat 
får du veta mer om i den här filmen. Filmnr: 14188

Lär känna Monet
Claude Monet är konstnären som myntade begreppet ”impressionism”. 
Titeln på hans konstverk ”Impression, soleil levant” blev en symbol för 
en konstriktning, som kom många att följa i hans spår.  
Men hur kom det sig att han blev konstnär och hur levde han sitt liv? 
Vilka är hans viktigaste verk? Det och mycket annat får du veta mer  
om i den här filmen. Filmnr: 14208

Lär känna Rembrandt
Rembrandt van Rijn betraktas av många som ljusets mästare. Och nog 
ser hans tavlor märkvärdigt levande ut, där hundratals små penselstreck 
skapar en märklig illusion av glimrande solkatter och mjukt lampsken. 
Men hur kom det sig att han blev konstnär och hur levde han sitt liv? 
Vilka är hans viktigaste verk? Det och mycket annat får du veta mer om  
i den här filmen. Filmnr: 14218
 

Lär känna van Gogh
Vincent van Gogh symboliserar för många myten om ”den lidande  
konstnären”. Ofta fattig, hungrig och sjuk lyckades han ändå måla sig 
genom livet. Hans tavlor uppskattades av få när han levde men desto fler 
idag. Men hur kom det sig att han blev konstnär och hur levde han sitt 
liv? Vilka är hans viktigaste verk? Det och mycket annat får du veta mer 
om i den här filmen. Filmnr: 14228

Erbjudande till dig  
som visar film i skolan!

Filmpaket 
3 900 kr
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Jag köper ........ st. nr 14198 Lär känna da Vinci  800:-

Jag köper ........ st. nr 14238 Lär känna Degas   800:-

Jag köper ........ st. nr 14188 Lär känna Michelangelo  800:-

Jag köper ........ st. nr 14208 Lär känna Monet  800:-

Jag köper ........ st. nr 14218 Lär känna Rembrandt  800:-

Jag köper ........ st. nr 14228 Lär känna van Gogh  800:-

Jag köper ........st. filmpaket - 6 filmer   3900:-

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella 
rättigheter enligt SDF:s allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att  
materialet används i olika undervisningssituationer.
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