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Nivaagaards Malerisamling har udgivet den første store biografi om kunstneren Ditlev Blunck forfattet af
Blunckforskeren Karin Bechmann Søndergaard. Ditlev Conrad Blunck (1798-1854), der var født i Holsten,
der dengang var en del af kongeriget Danmark, gik på akademiet i København, som elev af J. L. Lund og
også modtog undervisning af Eckersberg. Han var en lovende elev, der, som en af de få, fik alle akademiets
medaljer (eksamener) og belønnedes med bestillinger fra kongen. Han opholdt sig 10 år i Rom, hvor han var

midtpunkt blandt de danske kunstnere med den berømte Thorvaldsen og H. C. Andersen.

 

Blunck kom tilbage til Danmark i 1838, men allerede i 1840 blev han udvist af kongeriget pga. en seksuel
forseelse og måtte forlade landet. Han levede derefter dels i München dels i Wien, hvor han i skuffelse over
sin skæbne i 1848 dannede en friskare sammen med andre kunstnere og gik ind i treårskrigen 1848-50 på

hertugdømmernes side mod Danmark.

 

Den danske kunsthistorie straffede ham for det med fortrængning og glemsel, og det er først med denne
biografi, at den unikke, glemte og anderledes guldaldermaler vækkes til live, og hele hans spændende liv,

værk og trængsler afdækkes.
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