Tid & Rum / Time & Space
Kategori:

Kunst, design & foto

Sprog:

Dansk

Udgivet:

20. august 2012

Forlag:

Arkitektens Forlag

ISBN:

9788774074168

Tid & Rum / Time & Space.pdf
Tid & Rum / Time & Space.epub

Bogen præsenterer vinderteksterne i Henning Larsens Fonds internationale konkurrence - "at skrive om
arkitektur".
Konkurrencen er den tredje i rækken af arkitektur-konkurrencer. Den første handlede om at fotografere
arkitektur, den anden om at tegne arkitektur. Fotos, tegninger og tekster kan udforske arkitekturen. De kan
være en kunstart eller arkitektur i sig selv, eller de kan formidle en idé eller en drøm.
Det var drømmen, der blev efterspurgt i denne konkurrence. Bogen rummer tillige et forord af jurymedlem
Troels Troelsen og en samlet dommerbetænkning.Juryen har bestået af Christian Bundegaard, Martin Keiding,
Henning Larsen, Kent Martinussen og Troels Troelsen. Bogen udkommer med dansk og engelsk tekst
samtidig med præmieoverrækkelsen på Henning Larsens fødselsdag d. 20. august 2012.
Bogen udgives af Hennings Larsens Fond og Arkitektens Forlag
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Scientologi är en nyreligiös rörelse skapad av den amerikanske författaren L. Astrophysicist Neil deGrasse

Tyson presents new revelations about time and space in this reboot of the original 'Cosmos' documentary
series.
Smukt landhus i Savoie, bygget 1870, sydvendt og med uforstyrret udsigt til Chartreuse og Vercors bjergene.
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Regler for stavning i forbindelse med. Jeg vil også forsøge at skrive historien. Konsthall C är inrymd i ena
halvan av en f. Smukt landhus i Savoie, bygget 1870, sydvendt og med uforstyrret udsigt til Chartreuse og
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