
Rigt illustreret bogværk om Thorvaldsens tegnekunst 

 

Stig Miss: Thorvaldsens tegninger 

I denne bog præsenterer kunsthistorikeren Stig Miss et udvalg af Thorvaldsens mest 

fascinerende tegninger. 

 

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) tegnede livet igennem både på nyt, rent papir, men lige så gerne 

på alt papir, der var indenfor rækkevidde. Thorvaldsens tegninger er først og fremmest skitser til 

hans skulpturer og relieffer, mere eller mindre gennemarbejdede, men næsten altid af stor 

kunstnerisk værdi og ekspressivitet. 

 

Tegningerne er en vigtig kilde til vores viden og forståelse af tilblivelsesproces og kontekst for 

Thorvaldsens billedhuggerkunst. Bogen rummer en grundig gennemgang af over 150 

af Thorvaldsens tegninger samt en indledning med en række kortere afsnit om Thorvaldsens brug 

af tegningerne, om hans tegnestil og metode, forholdet mellem tegning og skulptur, om forlæg for 

tegningerne og om, hvordan skiftende tider har set på Thorvaldsens tegninger. 

 

I bogen gør Stig Miss status over tegningernes fund, brug og reception og giver derefter et både 

præcist og nuanceret livs- og motivoverblik gennem et yderst velvalgt værkudvalg. Forfatteren 

formår dermed ikke blot at formidle et billede af Thorvaldsen som tegner og give os indsigt i 

alsidigheden i hans tegnekunst og motivkredse, men han udvælger og bruger også sine eksempler 

aktivt til at tegne et portræt af Thorvaldsen som kunstner og som menneske.  

 

Med udgangspunkt i tegningerne rejser vi næsten ved siden af Thorvaldsen fra først til sidst med 

de venner og kolleger, idealer, begivenheder, motiver og værker, der optog ham. Det er et smukt 

træk, der ophøjer beskrivelserne af tegningerne til noget nær en 

novellesamling, der hver for sig og samlet skaber et billede af en idealistisk og dybt menneskelig 

billedhugger og tegner. 

 

Bogen udgives i samarbejde med Thorvaldsens Museum. 

 

Stig Miss, født 1950, er uddannet mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Leder af Vejle 

Kunstmuseum fra 1979-1989 og direktør for Thorvaldsens Museum fra 1989-2016. Han 

har skrevet og redigeret et stort antal tekster om billedkunst, specielt om Thorvaldsen, om 

Thorvaldsens Museum og dets samlinger og om dansk kunst i perioden ca. 1750 til ca. 1850. 
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