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Axel Locher Hent PDF Forlaget skriver: En rigt illustreret bog med nye fotos af Lochers værker samt gamle
sort/hvid fotos fra hans samtid. Bogen omhandler Axel Locher (1879-1941), hans liv og hans kunst. Overfor
de store samfundsmæssige og kunstneriske omvæltninger i begyndelsen af 1900-tallet står billedhuggeren

Axel Lochers værker som et sjældent og ambitiøst forsøg på at fastholde tiden.

I sin serie af teaterstatuetter i gips fangede Locher sin samtids scenekunstnere i netop det øjeblik, hvor deres
karakterer fremtrådte mest mindeværdigt. Både i monumentale udsmykninger og i porcelænsarbejder for Bing
& Grøndahl eller Den kgl. Porcelainsfabrik giver han form til almue, fiskere og det samfund, der var ved at

være fortid.

Axel Locher var søn af skagensmaleren Carl Locher, elev af Vilhelm Bissen, men tidligt i sin karriere også
J.F. Willumsens nære medarbejder. I denne bog præsenteres et nutidigt publikum for en særlig billedhuggers

omfattende og alsidige værk.
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