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Rokokoen i dansk bogkunst Lauritz Nielsen Hent PDF "Rokokostilen er som bekendt skabt i Frankrig, hvor
den fra ca. 1725 til ca. 1760 ikke blot var enerådende inden for kunstneriske områder som arkitektur, maleri,
skulptur og kunstindustri, men også beherskede litteraturen og musikken og desuden den selskabelige kultur,

som denne ytrer sig gennem moder, omgangsformer o.l. Dens væsentligste karaktertræk var en trang til
ubunden frihed, der fremkom som en reaktion med den foregående tidsperiodes regelbundne tvang." Selvom

det er begrænset, hvor meget dansk bogkunst blomstrede i rokokotiden, er de værker, der trods alt blev
fremstillet i Danmark i midten af 1700-tallet, værd at undersøge og mindes. Bibliotekar og forfatter Lauritz

Nielsen dykker ned i dansk boghistorie og fortæller samtidig om hele Europas opblomstring under
frihedsperioden i rokokotiden set gennem datidens bøger. Lauritz Nielsen (1881-1947) var en dansk forfatter,

bibliotekar og historiker. Han arbejdede blandt andet på Det Kongelige Bibliotek og Københavns
Universitetsbibliotek. Lauritz Nielsen udgav et væld af bøger om blandt andet dansk litteratur og boghistorie.

 

"Rokokostilen er som bekendt skabt i Frankrig, hvor den fra ca. 1725
til ca. 1760 ikke blot var enerådende inden for kunstneriske områder

som arkitektur, maleri, skulptur og kunstindustri, men også
beherskede litteraturen og musikken og desuden den selskabelige

kultur, som denne ytrer sig gennem moder, omgangsformer o.l. Dens
væsentligste karaktertræk var en trang til ubunden frihed, der
fremkom som en reaktion med den foregående tidsperiodes

regelbundne tvang." Selvom det er begrænset, hvor meget dansk
bogkunst blomstrede i rokokotiden, er de værker, der trods alt blev
fremstillet i Danmark i midten af 1700-tallet, værd at undersøge og
mindes. Bibliotekar og forfatter Lauritz Nielsen dykker ned i dansk
boghistorie og fortæller samtidig om hele Europas opblomstring
under frihedsperioden i rokokotiden set gennem datidens bøger.
Lauritz Nielsen (1881-1947) var en dansk forfatter, bibliotekar og

historiker. Han arbejdede blandt andet på Det Kongelige Bibliotek og



Københavns Universitetsbibliotek. Lauritz Nielsen udgav et væld af
bøger om blandt andet dansk litteratur og boghistorie.
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