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Klunketiden på en anden måde Urban Gad Hent PDF I slutningen af sit liv ser filmskaber Urban Gad tilbage
på sin barndom under det, der spottende kaldes klunketiden efter datidens lidt uheldige møbelsmag. Men
klunketiden og Urban Gads barndom rummede langt mere end frynser på lænestole. Litterater som Herman
Bang og Charles Dickens, kunstnere som Claude Monet, store tænkere som Karl Marx og Charles Darwin
regnes endnu den dag i dag for nogle af de vigtigste skikkelser i verdenshistorien. Urban Gad fortæller om
klunketiden fra sit usædvanlige perspektiv som søn af forfatterinden Emma Gad og nevø af maleren Paul
Gauguin i kongens København. Den danske filminstruktør og forfatter Urban Gad (1897-1947) var en af
drivkræfterne bag den tidlige danske stumfilm. Hans første film, "Afgrunden", fik premiere i 1910, og
sidenhen skabte han dusinvis af både danske og tyske film. Urban Gad er søn af den berømte danske

forfatterinde Emma Gad og nevø af den franske kunstmaler Paul Gauguin. Han var i en kort periode gift med
filmstjernen Asta Nielsen.
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