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Boek: Still on and non the Wiser
Artikelnummer: 80010229
Leverancier: various
Achter de naam RIK REINKING verbergt zich Europa's meest
gepassioneerde kunstverzamelaar en -kenner wanneer het
om graffiti of street art gaat. Juist in de jaren 2007 & 2008
ervaart deze niet meer zo jonge kunstrichting een echte hype
en de reinking-projecten hebben met die ontwikkeling ook
veel te maken. Deze organiseerden tentoonstellingen met de
grote namen uit de scene die daardoor eindelijk in de
spotlights kwamen te staan waarin ze horen te staan. STILL
ON AND NON THE WISER documenteert deze wegwijzende
tentoonstellingen die in 2007 in het "von der heydt-museum
wuppertal" hebben plaats gevonden. Prijzen voor stukken
lopen inmiddels op naar duizenden euro's. Op 144 pagina's
worden werken van de 11 kunstenaars DANIEL MAN, HEIKO
ZAHLMANN, DAIM, STOHEAD, TASEK, HERBERT
BAGLIONE, OS GEMEOS, MISS VAN, TILT, ZEVS en PIUS
PORTMAN getoond. Iedere kunstenaar wordt met een kleine
portfolio onafhankelijk van de tentoonstellingen getoond.
Daarmee wordt bewezen dat iedere kunstenaar in dit boek de
spagaat tussen gallerie en straat op zijn eigen individuele
wijze weet te meesteren. Tekstbijdrages van DR. GERHARD
FINCKH, TOKE LYKKEBERG en ASKO LEHMUSKALLIO
ronden het boek mooi af. Flexibele cover, 144 pagina's 16,5 x
23,5 cm teksten:
engelstaligKEYWORDS:GRAFFITIBOEK,GRAFFITIBOEKEN,
GRAFFITI BOEK,GRAFFITI TEKENEN,GRAFFITI ART,HIP
HOP TEKENENPrijs inclusief BTW en exclusief
verzendkosten (indien van toepassing).
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Prijs: €19.00 inclusief MwSt (BTW)
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Boek: Still on and non the Wiser
Uitgeprint van GraffitiShop.NL Let op: Als je deze pagina uitprint om later te bestellen. Prijzen kunnen veranderen en een product kan zijn uitverkocht en
of zijn veranderd op het moment dat je telefonisch of via de online shop wilt bestellen. Let daarom altijd op de actuele prijzen en beschikbaarheid in de
onlineshop op de dag dat je wilt bestellen. Op al onze aanbieding zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die je kunt oproepen onder:
http://www.graffiti-shop.nl/catalog/conditions.php
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