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Dansk smykkekunst Lise Funder Hent PDF Forlaget skriver: De smykker, som belyses i Dansk smykkekunst
1960-2000, er de såkaldte "kunstnersmykker". Smykker, hvor kravet til kunstnerisk kvalitet har første
prioritet. Bogen sammenholder udviklingen inden for billedkunst/skulptur med de smykker, som danske

smykkekunstnere fremstiller, når de arbejder frit, samtidig med at den danske smykkekunst sættes i relation til
det, der fremstilles i udlandet.

Et overordnet syn på dansk smykkekunst, som den fremtræder i dag, viser en stor mangfoldighed og en riven
sig løs fra tidligere tiders tankegang. De mange forskellige nye materialer indbyder til udforskning og forsøg
med utraditionelle former og materialesammensætninger. Dertil kommer en interesse hos mange, vel især den
yngre generation, til at manifestere sig, vise personlighed og selvværd gennem påklædning og gennem valg

af smykker. Det giver grobund for eksperimenter.

Bogen er med både dansk og engelsk tekst.

Lise Funder er kunsthistoriker. Hun har været direktør for Århus Kunstmuseum og Københavns Kommunes
udstillingsbygning i Nikolaj Kirke og har stået for utallige udstillinger i ind- og udland, bl.a. Nordisk
Smykketriennale. Hun har tidligere bl.a. udgivet bøgerne Nordisk Smykkekunst og Dansk sølv 20

århundrede.
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