Udkommer 9. august 2016
Else Marie Bukdahl, Peter Michael Hornung, Kasper Nefer Olsen og Mogens Møller

VÆRK
Mogens Møller (f. 1934) har gjort sig bemærket i dansk kunstliv gennem de seneste seks årtier –
ikke kun på kunstmuseerne og i den kunstneriske debat, men også rundt omkring i byrummet. Han
var med til at introducere minimalismen i Danmark tilbage i 1960’erne og må regnes som en af de
nulevende danske billedhuggere, der har haft størst betydning for dansk kunst. Værk samler
indtryk og temaer fra et langt kunstnerliv og dokumenterer en lang række kendte og mindre kendte
kunstværker.
Første bog om billedhuggeren Mogens Møller
Værk er den første bog, som sammenfatter Mogens Møllers 60 år lange karriere. Bogen giver et
dybt indblik i billedhuggeren og malerens værker, og læseren introduceres for hans
gennemgående motiver og temaer. Samtidig fremhæves hans enorme spændvidde. Han har skabt
værker, der spænder fra det helt minimale til det abstrakte, figurative og barokke.
Den rigt illustrerede bog præsenterer et omfattende udvalg af Mogens Møllers mange
produktioner. Han står bl.a. bag Zodiac, de ni planet-skulpturer på Axeltorv i København, den store
skulptur Wiedewelt i Det Kgl. Biblioteks Have, Guldkrukken på Paradisøen i Randers og
Stormklokken i Haderslev. Mogens Møller står desuden sammen med kunstnerkollegaerne Hein
Heinesen og Stig Brøgger bl.a. bag betonskulpturen Fredens Port fra 1982, ved Fredensgade,
som dagligt hilser tusindvis af bilister velkommen til København. Mogens Møller blev desuden i år
2000 udvalgt til at udføre Dronning Margrethes portræt på 10 og 20 kr. mønterne.
Mogens Møller er tidligere professor på det Kgl. Danske Kunstakademis billedhuggerskole og var
fra 1999-2001 formand for Statens Kunstfond. Han er tildelt Eckersberg Medaillen og Thorvaldsen
Medaillen.

Om forfatterne
Forfatterne er Else Marie Bukdahl, tidligere rektor ved Kunstakademiet, Peter Michael Hornung,
kunstredaktør ved Politiken, Kasper Nefer Olesen, digter og filosof. Mogens Møller bidrager
desuden med egne upublicerede tekster. Bogen er rigt illustreret med gengivelser af Mogens
Møllers værker fra de seneste seks årtier.
Yderligere information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer, pressefotos og kontakt til forfatteren, kontakt venligst
presseansvarlig Mette Wibeck på mette@strandbergpublishing.dk eller på telefon 4075 3476. Se
også pressekit på www.strandbergpublishing.dk/presse
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