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Artikelnummer: 40010041
Leverancier: Graffiti Art
Graffiti Art Holland is het eerste boek in de serie Graffiti Art
dat in de Engelse EN de Duitse taal is uitgebracht. De
Graffitistroming kwam in de jaren tachtig op het europeese
land als eerste aan in Nederland, eerst in Amsterdam. Van
daaruit verbreide het fenomeen zich ook snel in andere
steden, zoals Rotterdan, Utrecht en Den Haag. Het Boek
»Graffiti Art Holland« beschrijft hoe deze amerikaanse vorm
van kunst nederland veroverde en de jeugdigen facineerde.
Met meer dan 560 kleurenafbeeldingen wordt een
gefundeerde indruk in woord en beeld van de Graffitiscene tot
het jaar 2003 gegeven. Graffiti Art Holland is een hoog
kwalitatief fotoboek, met begeleidende teksten. In de tachtiger
jaren ontstond de grootste Graffiti-stroming als deel van de
Hip-Hop boom. Intussen is Graffiti niet meer uit het stadbeeld
weg te denken. Graffiti is geen modeverschijning, geen
endagsflieg, maar een zelfstandige subcultuur. Geimporteerd
uit America aankomst in Nederland als eerste land in Europa.
Het boek behandeld het ontstaan van Graffiti in Nederland,
gedocumenteerd door meer dan 560 historische en aktuele
foto's. De afbeeldingen hebben daarbij een hoge
documentatiewaarde, daar meer als 90% van deze werken
niet meer bestaan. Ze zijn verwijderd of van andere
graffiti-schrijvers overgespoten. Er wordt ingegaan op de
meest favoriete oppervlaktes: metro's, treinen en muren. De
tekst-beeldband geeft de gelegenheid de nederlandse
ontwikkeling te volgen en te begrijpen. 150 pagina's 560
kleurenafbeeldingen.
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Prijs: €24.90 inclusief BTW

G

Speciale prijs : €16.95 inclusief BTW
Deze aanbieding is geldig tot maandag 31 augustus 2009
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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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