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Judith Millers uppskattade bok kommer nu i nytt format och med nytt omslag.
I denna rikt illustrerade bok samlas föremål från en mängd områden keramik, armatur, möbler, affischer,
textilier m.m.
Som läsare får man en gedigen genomgång av olika föremål, men det som gör boken unik är att den även
lyfter fram olika föremåls detaljer något som man normalt inte kan lära sig om genom en bok. 1900-talets
design är också intressant för samlare eftersom föremålen i boken är försedda med prisintervall som fungerar
som guide till olika föremåls ungefärliga värde.

Boken spänner över tiden från modernismens födelse till idag. Stora och inflytelserika formgivare som präglat
designens utveckling presenteras närmare på egna uppslag. Olika rörelser och tidstypiska fenomen som Arts
and Crafts, Bauhaus, Exotism, Memphis m.m. ges också särskilt utrymme. 1900-talets design är en generös
och gedigen kunskapskälla för alla designintresserade och för såväl nyblivna som erfarna samlare.
Judith Miller har närmare 50 års erfarenhet av branschen och är en av världens ledande experter på

antikviteter. Hon skriver i ett flertal tidningar, till exempel Financial Times och House & Garden.
Dessutom är hon en efterfrågad föreläsare.
Första svenska utgåvan av 1900-talets design gavs ut 2010.
Boken har ett praktiskt format: 213x252 mm.
Norske sølvstempler. Finhetsstempler (lødighet) Siden 1314 har vi hatt stemplingsbestemmelser vedr.
stempling av sølv idet kong Håkon V utstedte en forordning. Scandinavian Design Collection. Scandinavian
Design Collection er en unik rullegardinkolleksjon fra Luxaflex® med design fra enten Stig Lindberg, Sven
Markelius. Samfunnsforhold. Ingen historisk epoke har gjennomgått så mange politiske og økonomiske
forandringer som 1900-tallet. To verdenskriger, utvikling av.
Grei oppskrift på hvordan man lett kan lage en propell av papir. Trapper. Alt fra elegante klassiske trapper
med buede linjer, til trapper i moderne design der materialer som glass og børstet stål brukes i kombinasjon
med edeltre. Hoel Gård - En perle ved Mjøsa Bryllupssesongen er godt i gang, men i dag var det virkelig
sommer sol for første gang i år! Vi gleder oss med brudepar og gjester Turorientering er et tradisjonelt norsk
fritidstilbud og går tilbake til midten av 1900-tallet.
Drevet av hundrevis av idrettsklubber og frivillige er det et tilbud. Klaffebord. Biedermeier. Trehvit plate,
rester av rød dekor på understell med skuff og dreide ben. 1800-tallets siste halvdel.
Les mer Vase. Trolig Magnor. "Scavuto"-type, etterlignende jordfunn av romersk glass. Lyst blått glass med
iridiserende effekt. Les mer Fagstoff: Her skal vi gi deg en oversikt over ulike stilperioder. Dette er ikke noe
du behøver å pugge, men det kan være morsomt å bruke stilhistorien når du ser.

