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Big Bang Hent PDF Forlaget skriver: Big Bang er en eksplosion af smukke billeder taget af ni dygtige
fotografer, der alle er en del af Das Büro-teamet. Big Bang viser vores æstetiske forståelse af det billedlige
udtryk og er en visuel bog der inviterer læseren ind i et skævt og farverigt univers med særligt blik på den
menneskelige historie. Bogen er et forsøg på at fjerne betragteren fra den grå hverdagsagtige virkelighed og
den åbner for en ny verden set med Das Büros kreative optik - hvorigennem der gives et svar på hvad det

moderne foto kan og bør være.

Bogen Big Bang er leg med kommercielle billeder med karakteristiske penselstrøg af skævhed, originalitet og
magisk realisme, der har medvirket til at Das Büro har været stilskabende inden for det redaktionelle

fotografi. Læseren bliver ført gennem en 200-siders visuel rejse, hvor fotografierne fortæller deres eget liv. De
ni fotografer der har bidraget til bogen, har hver deres unikke tilgang til fotoet, hvor fiktionens rammer og
billedets muligheder ekspanderes i et univers, hvor virkelighedens barrierer forsvinder, som når sorte huller

opsluger stjernerne.

Hovedmændende bag projektet er Lars Bech og Ulrik Jantzen, der er stiftere af de fotografiske virksomhed
Das Büro.

 

Forlaget skriver: Big Bang er en eksplosion af smukke billeder taget
af ni dygtige fotografer, der alle er en del af Das Büro-teamet. Big
Bang viser vores æstetiske forståelse af det billedlige udtryk og er en
visuel bog der inviterer læseren ind i et skævt og farverigt univers
med særligt blik på den menneskelige historie. Bogen er et forsøg på
at fjerne betragteren fra den grå hverdagsagtige virkelighed og den

åbner for en ny verden set med Das Büros kreative optik -
hvorigennem der gives et svar på hvad det moderne foto kan og bør

være.

Bogen Big Bang er leg med kommercielle billeder med
karakteristiske penselstrøg af skævhed, originalitet og magisk

realisme, der har medvirket til at Das Büro har været stilskabende
inden for det redaktionelle fotografi. Læseren bliver ført gennem en
200-siders visuel rejse, hvor fotografierne fortæller deres eget liv. De
ni fotografer der har bidraget til bogen, har hver deres unikke tilgang

til fotoet, hvor fiktionens rammer og billedets muligheder
ekspanderes i et univers, hvor virkelighedens barrierer forsvinder,

som når sorte huller opsluger stjernerne.

Hovedmændende bag projektet er Lars Bech og Ulrik Jantzen, der er
stiftere af de fotografiske virksomhed Das Büro.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Big Bang&s=dkbooks

