Pressemeddelelse
Ny kunstbog sætter luppen på Laurits Tuxen
og hans malerier af Europas kongelige
Danmark har produceret en lang række internationalt anerkendte
hofmalere. Men kun én hofkunstner kan prale af, at hans værker er
blevet en integreret del af den europæiske kongelige ikonografi og
kultur: Laurits Tuxen. I en ny bog fortæller kunsthistorikerne Thyge
Fønss-Lundberg og Lise Svanholm om hans kongelige portrætter.
De to forfattere giver i bogen Tuxen – de kongelige billeder en introduktion til Laurits
Tuxens (1853-1927) hele liv og oeuvre med fokus på de over 40 år, hvor han var en af
Europas førende hofmalere. Han portrætterede kongelige over hele Europa, men især
den danske og britiske kongefamilie samt kroninger og bryllupper hos de russiske
zarer.
Det er den første samlede fremstilling af Tuxens kongelige portrætter og malerier, og
bogen viser i både helhed og detaljer velkendte og efterhånden ikoniske malerier som
Christian 9. med hele den europæiske familie og svigerfamilie på Fredensborg Slot og
dronning Victorias 60-års regeringsjubilæum ved St. Paul’s Cathedral. Men også hidtil
upublicerede og mindre kendte billeder bliver omtalt og analyseret.
Tuxen – de kongelige billeder er et must for alle kunstelskere, der vil et skridt tættere
på den storslåede maler.
Thyge Christian Fønss-Lundberg er kunsthistoriker med ekspertise i hofkunst.
Han har skrevet en lang række bøger samt kurateret flere udstillinger. Han er en
brugt ekspert i medierne ved afsløring af officielle portrætter. Lise Svanholm er
kunsthistoriker og ekspert i Skagensmalerne. Hun har skrevet flere bøger, kurateret en
række udstillinger og er en populær foredragsholder.
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