Pressemeddelelse

Peter Michael Hornung

Lille malebog
for børn, unge og ældre,
der vil sætte kulør på
kunsthistorien
Udkommer: 24. oktober 2017
Omfang: 112 sider, rigt illustreret
Pris: 169,95 kr.
Forlag: Strandberg Publishing

Sæt kulør på kunsthistorien med ny malebog – og bliv
klogere imens
Politikens kunstredaktør Peter Michael Hornung har skabt en
kombineret malebog og kunsthistorie: Lille malebog for børn, unge
og ældre, der vil sætte kulør på kunsthistorien. Bogen tager den
populære malebogs-genre til et helt nyt niveau: Her får du både et
humoristisk lynkursus i kunstens historie og muligheden for selv
at farvelægge. Bliv opdateret på kunstens største ismer, genrer og
væsentligste kunstnere – og sæt kulør på Peter Michael Hornungs
egen version af kendte kunsthistoriske motiver fra hulemalerierne
til i dag.
Peter Michael Hornung omsætter her sin enorme viden og
humørfyldte streg til en anderledes indføring i verdenskunstens
historie. I bogen møder du både kryptiske egyptiske hieroglyffer,
smukt dekorerede vaser skabt af de gamle grækere, Claude Monets
åkander, Edvard Munchs Skriget, Leonardo da Vincis berømte og
mystiske Mona Lisa, verdenshistoriens måske største kunster Pablo
Picasso, Warhols pop-art dåser, Jeff Koons’ ballonagtige dyr og
mange, mange flere.
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Lille malebog for børn, unge og ældre, der vil sætte kulør på
kunsthistorien indeholder 50 skønne motiver inspireret af
kunsthistorien, og på hvert opslag finder du desuden en lille figur,
som på finurlig vis forholder sig til billedet overfor. Disse 50 små
mennesker (og en enkelt kålorm!) indbyder også til farvelægning.
Bogens tekster er umiddelbart tilgængelige – og fyldt med sjov og
nyttig viden. Bogen kan nydes af læsere og tegnere i alle aldre.
Om forfatteren
Peter Michael Hornung er kunsthistoriker fra Københavns
Universitet. Siden 1988 har han været kunstredaktør og -kritiker på
dagbladet Politiken. Peter Michael Hornung har tidligere udgivet
bestselleren Lille kunsthistorie for børn og barnlige sjæle (2014),
som blev nomineret til Weekendavisens Litteraturpris.
Han er desuden forfatter til en lang række værker om både ældre og
nyere dansk kunst.
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