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The spellbinding story, part fairy tale, part suspense, of
Gustav Klimt’s Portrait of Adele Bloch-Bauer, one of the most
emblematic portraits of its time; of the beautiful, seductive
Viennese Jewish salon hostess who sat for it; the notorious
artist who painted it; the now vanished turn-of-the-century
Vienna that shaped it; and the strange twisted fate that befell
it.
The Lady in Gold, considered an unforgettable masterpiece,
one of the twentieth century’s most recognizable paintings,
made headlines all over the world when Ronald Lauder
bought it for $135 million a century after Klimt, the most
famous Austrian painter of his time, completed the society
portrait.
Anne-Marie O’Connor, writer for The Washington Post,
formerly of the Los Angeles Times, tells the galvanizing story
of the Lady in Gold, Adele Bloch-Bauer, a dazzling Viennese
Jewish society figure; daughter of the head of one of the
largest banks in the Hapsburg Empire, head of the Oriental
Railway, whose Orient Express went from Berlin to Constantinople; wife of Ferdinand Bauer, sugarbeet baron.
The Bloch-Bauers were art patrons, and Adele herself was considered a rebel of fin de siècle Vienna
(she wanted to be educated, a notion considered “degenerate” in a society that believed women
being out in the world went against their feminine “nature”). The author describes how Adele
inspired the portrait and how Klimt made more than a hundred sketches of her—simple pencil
drawings on thin manila paper.
And O’Connor writes of Klimt himself, son of a failed gold engraver, shunned by arts bureaucrats,
called an artistic heretic in his time, a genius in ours.
She writes of the Nazis confiscating the portrait of Adele from the Bloch-Bauers’ grand palais; of the
Austrian government putting the painting on display, stripping Adele’s Jewish surname from it so
that no clues to her identity (nor any hint of her Jewish origins) would be revealed. Nazi officials
called the painting, The Lady in Gold and proudly exhibited it in Vienna’s Baroque Belvedere Palace,
consecrated in the 1930s as a Nazi institution.
The author writes of the painting, inspired by the Byzantine mosaics Klimt had studied in Italy, with
their exotic symbols and swirls, the subject an idol in a golden shrine.
We see how, sixty years after it was stolen by the Nazis, the Portrait of Adele Bloch-Bauer became
the subject of a decade-long litigation between the Austrian government and the Bloch-Bauer heirs,
how and why the U.S. Supreme Court became involved in the case, and how the Court’s decision had
profound ramifications in the art world.
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A riveting social history; an illuminating and haunting look at turn-of-the-century Vienna; a brilliant
portrait of the evolution of a painter; a masterfully told tale of suspense. And at the heart of it, the
Lady in Gold—the shimmering painting, and its equally irresistible subject, the fate of each forever
intertwined.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

[PDF]

Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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O mundo que não pensa
http://new.beebok.info/br-1438526078/o-mundo-que-nao-pensa.html

Em livro revelador, jornalista explica como a tecnologia vem afetando a capacidade
intelectual da humanidade e coloca nossa existência em perigo O mundo que não pensa ,
um dos livros mais aclamados e polêmicos dos últimos anos, mostra o lado sombrio e
preocupante da...
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O poder da ação
http://new.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...

[PDF]

Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente
http://new.beebok.info/br-1441752339/textos-crueis-demais-para-serem-lidos-rapidamente.ht
ml

O LIVRO DE FICÇÃO MAIS VENDIDO DE 2018 Indo contra a tendência dos textos curtos
e superficiais que são postados nas redes sociais, o coletivo literário Textos cruéis demais
para serem lidos rapidamente (TCD) passou a produzir e compartilhar um...

[PDF]

Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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After – Depois da verdade
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http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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Bíblia Sagrada RA - Almeida Revista e Atualizada
http://new.beebok.info/br-1100271827/biblia-sagrada-ra-almeida-revista-e-atualizada.html

Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. A Edição Revista e Atualizada
(1959, 1993) conserva as características principais da tradução de equivalência formal de
Almeida, sendo o resultado de mais de uma década de...
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A magia do silêncio
http://new.beebok.info/br-1426038948/a-magia-do-silencio.html

Celebrada como uma nova e original voz do budismo, a monja francesa Kankyo Tannier
parte de sua rica experiência pessoal para nos mostrar o poder transformador da prática
do silêncio. Não apenas o silêncio das palavras, mas também dos pensamentos
(reduzindo...
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