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Poul Isbak - billedhugger Øystein Hjort Hent PDF Forlaget skriver: Gennem fire årtier har billedhuggeren
Poul Isbak (f. 1943) skabt et beundret og respekteret værk. Hans righoldige produktion er kendt for ikke
mindst større skulpturer og udsmykningsopgaver, der er opstillet i det offentlige rum; et betydeligt antal

findes i privat eje, andre har fundet vej til danske museer.

Med baggrund i Poul Isbaks uddannelse på Det Kgl. Danske Kunstakademi under den betydelige og
frankofilt orienterede skulptør Gottfred Eickhoff, udviklede han siden sin debut i begyndelsen af 1970´erne et
karakteristisk formsprog, som til stadighed er blevet rendyrket og videreudviklet. Hans foretrukne materiale
er granit, men han har også arbejdet med marmor, som han studerede under sine mange ophold i Italien.
Karakteristiske motiver er møbler, bænke, stole eller Chesterfieldsofaer, gerne monomentale og stort

dimensionerede, der egentlig ikke har nogen brugsværdi, men skulpturer, der er kendetegnet ved hans fint
gennemførte materialebehandling, og hvor hans udsøgte sans for strukturerne i granittens farver årer kommer
til sin ret. Det gælder også hans torsoer - mandlige som kvindelige - der netop ved valg af stenens farver

afslører en raffineret sensualitet, som også rummer et islæt af humor.

Denne bog indledes med en samtale om hans uddannelse og udvikling, hans tilgang til de foretrukne
materialer fulgt af en kronologisk værkoversigt. Bogen er rigt illustreret.
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