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Portræt Lars Gundersen Hent PDF Forlaget skriver: Et udvalg af Lars Gundersens bedste portrætfotografier
gennem 30 år af bl.a. kunstnere, musikere og forfattere fra ind- og udland, suppleret af tekster af Morten

Søndergaard, Kristina Stoltz, Hilde Susan Jægtnes og Magne Furuhomen, og med forord af Jens
Blendstrup."Denne bog samler et væsentligt udvalg af Lars Gundersens portrætfotografier. Lars Gundersen
har siden 1980´erne portrætteret individer, der på den ene eller anden måde udfolder sig kunstnerisk og
skabende, og som i mødet med hans blik og metode træder tydeligt frem i netop deres særegenhed,

menneskelighed og individualitet. Det er et blik og en metode, der ikke lægger til, der ikke dramatiserer og
instruerer, nærmere skræller af, det går direkte til sagen, til ansigtets intensitet og udstråling, dets særlige
væsen og væsentlighed, dets mystik. Det fanger ansigtet præcist, det fremstiller det nøgternt, dragende, det
kan tage timer at forlade et billede, det kan være svært ikke straks at vende tilbage igen."Christel Wiinblad,

2015
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