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Design og arkitektur. Grundbog til c-niveau Design og arkitektur er den første grundbog til de gymnasiale
uddannelsers undervisning i faget design og arkitektur på c-niveau. Den er skrevet med tanke på at muliggøre
en undervisning, der opfylder alle læreplanernes krav til analyse og praksis, procesbeherskelse og
historieforståelse. Bogen giver en lettilgængelig præsentation af fagets hovedområder og knytter en faglig
terminologi til arbejdet med kommunikationsdesign, produktdesign (lamper, møbler og beklædning),
arkitektur og immaterielt design. Design- og arkitekturhistorien gennemgås fra omkring 1750 til i dag.
Omfanget er tilpasset et c-niveaufags tidsmæssige muligheder, og der er især lagt vægt på modernismen og
tiden efter modernismen, hvor en række af de allernyeste tendenser er beskrevet, bl.a. nymodernisme, kritisk
regionalisme og ny pragmatisme. Der er desuden afsnit om de vigtigste designparametre (bl.a. form, funktion
og kommunikation), om designprocessen, tegneformer, modelbygning og it-værktøj, ligesom der er
analysemodeller og eksemplariske analyser. Der er mange forslag til praktiske og kreative opgaver til alle
afsnit.
7014 St. +47 21 98 20 00 | Per. Er du interesseret i nyheder om arkitektur og i billedreportager med
spændende dansk og internationalt byggeri. Nasjonalmuseet stiller ut Norges største samlinger av kunst,
arkitektur og design.

Vi jobber med innvendig arkitektur og designtjenester.
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir
utdanning innen arkitektur, design. Ramp as Ryfylkegata 22 4014 Stavanger Norge Tlf : 51 56 42 00 Mail :
post@ramp. Tag en ingeniøruddannelse der forener kreativitet og faglig viden og giver en teknisk stærk. ©
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 2012 | Pb. LaVitaBlu er underlagt dette firmaet. +47 21 98 20
00 | Per.
Finansminister Kristian Jensen (V) har besøgt KADK's aktuelle udstilling 'Africa - Rethinking Architecture
and Design' og følte sig inspireret af det. Filtervalg medfører at siden lastes inn på nytt automatisk. Olavs
plass | N–0130 Oslo | Tlf. Ombygning. Department of Architecture, Design, and Media Technology
(CREATE) is a multi-campus department with branches in Aalborg, Copenhagen and Esbjerg. Filtervalg
medfører at siden lastes inn på nytt automatisk.
nr : 992869224 Sentral godkjenning tiltaksklasse 3 Nazistisk arkitektur var en arkitektonisk plan og en
integreret del af det nazistiske partis plan om skabe en kulturel og åndelig genfødsel i Tyskland. Bakke@.
Olavs plass | N–0130 Oslo | Tlf.
Liker du teknologi. For Jesper Gottlieb har den lavmælte arkitektur altid været stærkere end den højtråbende.
Bakke@.

