Pressemeddelelse
Malerier, medaljer og mønter
– ny bog viser os de kongeliges portrætter
Hvad er vigtigt, når man skal hugge en konge i sten, male eller tegne
ham? Siden renæssancen har Europas kongelige iscenesat sig selv gennem portrætkunsten – overfor familien, befolkningen og politiske allierede. Kongelige portrætter i 500 år viser portrætter af danske regenter
fra Christian 1. til kronprins Frederik.
Gennem en lang række konkrete og farverige eksempler fortæller kunsthistoriker Thyge
Christian Fønss-Lundberg, hvordan Danmarks konger og dronninger har ladet sig portrættere
på alt fra malerier og statuer over træsnit og mønter til kaffekander og kakkelovne.
Portrætterne har haft plads i slottenes store sale og på byernes torve, de har hængt i
skolestuer og private hjem, de er blevet klistret på breve eller delt på sociale medier. Her er
værker af blandt andre Hans Holbein og Andy Warhol, Jens Juel og Thomas Kluge, af ukendte
bogtrykkere og feterede hofmalere og fra både Biblen og Billed-Bladet.
Kongelige portrætter i 500 år er fuld af smukke og indtagende billeder. Undervejs beretter
bogens forfatter, Thyge Christian Fønss-Lundberg, om den enkelte regent og særtrækkene
ved vedkommendes portrætter. Vi lærer fun facts som: Hvem er danmarkshistoriens mest
portrætterede konge? Hvem var ivrig tilhænger af det klassiske rytterportræt? Og hvilken
regent har haft sit kontrafej hængende i flest danskeres hjem?
Bogen er dedikeret til Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. i anledning af hendes
80-årsfødselsdag i 2020. Den henvender sig til alle, der interesserer sig for Danmarks
kongehus og historie.
Thyge Christian Fønss-Lundberg er kunsthistoriker, vurderingsmedarbejder hos Bruun
Rasmussen Kunstauktioner og kurator på flere udstillinger om kongelig kunst. Han har
skrevet flere bøger og artikler om kongelig kunst og kultur.
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