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Thorvaldsens værker i frue kirke Sigurd M\u00fcller Hent PDF Kunsthistorikeren Sigurd Müller gennemgår
historien om og arbejdet med den store danske billedhugger Bertel Thorvaldsens skulpturer af Kristus og hans

tolv apostle i Vor Frue Kirke – Københavns domkirke. Sigurd Hjorth Müller (1844-1918) var en dansk
forfatter, kunst- og litteraturhistoriker. Han begyndte først at studere medicin, men efter en rejse til Italien

sammen med landskabsmaler Thorald Læssøe opgav han medicinstudiet og begyndte at studere æstetik. Han
underviste i en årrække i dansk på Borgerdydskolen i København og blev senere rektor for Kolding Latin- og

Realskole. Hans forfatterskab begyndte med en digtsamling i eget navn og et par oversættelser, men
efterhånden som de kunsthistoriske studier optog ham mere og mere blev det til en lang række mindre artikler
i forskellige dagblade, et par bøger om kunsthistorie og et omfattende biografisk værk om billedhuggeren

Bertel Thorvaldsen.

 

Kunsthistorikeren Sigurd Müller gennemgår historien om og arbejdet
med den store danske billedhugger Bertel Thorvaldsens skulpturer af

Kristus og hans tolv apostle i Vor Frue Kirke – Københavns
domkirke. Sigurd Hjorth Müller (1844-1918) var en dansk forfatter,
kunst- og litteraturhistoriker. Han begyndte først at studere medicin,
men efter en rejse til Italien sammen med landskabsmaler Thorald
Læssøe opgav han medicinstudiet og begyndte at studere æstetik.

Han underviste i en årrække i dansk på Borgerdydskolen i
København og blev senere rektor for Kolding Latin- og Realskole.
Hans forfatterskab begyndte med en digtsamling i eget navn og et
par oversættelser, men efterhånden som de kunsthistoriske studier
optog ham mere og mere blev det til en lang række mindre artikler i
forskellige dagblade, et par bøger om kunsthistorie og et omfattende

biografisk værk om billedhuggeren Bertel Thorvaldsen.
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