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BESKRIVNING

"Jag vill nå absolut renhet, avbilda en värld utan människor och tankar." Så kommenterar fotografen
Anders Krisár sina 17 tidlösa naturstudier i debutboken Chords No. 1-17. Fotograferingen har skett på
stränder i Seychellerna. För att förstärka upplevelsen kombinerar han varje bild med ett ackord som spelas
av pianisten Jan Biel på en i boken bifogad cd-skiva. Härav också titeln - det engelska ordet för
ackord.Anders Krisár är född 1973 i Stockholm. Efter studier vid Konstfack i Stockholm och School of
Communication Arts i London har han under åtta år arbetat som art director på reklambyråer i Sverige och
utomlands. Han har dessutom studerat musikkomposition vid New York University. Han är numera
verksam som konstnär. Boken utsågs till Bästa fotobok 2003 och juryn tyckte bl a: "Med valör,
färgrikedom och egensinne lyckas Anders Krisár framställa den paradisiska stranden i ett helt nytt ljus.
Boken är väl formgiven med omsorg om hantverket i alla detaljer. På ett sätt som är föredömligt för
fotoboken får fotografierna berätta en historia på ett helt eget språk där ord är överflödiga. Särskilt
glädjande anser juryn det vara att en debutant tagit sig förbi så många etablerade fotografer."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

GULDÄGGET 2019 - guldagget.se

Bob Marley -- "No Woman No Cry" ... The Axis of Awesome ... Axis of Awesome - 4 Four Chord Song
(with song titles) ...

Piano chord guide with pictures and theory

Chords no.1-17. Kategori: Grafisk design och förpackning. År: 2002. ... Designer:no name. Arrangör.
Kategorisponsor. Mediapartner. Produktionspartner ...

CHORDS No.1-17 - Ivorypress

50 Easy Guitar Songs For Beginners That ... The problem that most beginners have is strumming chords in
time and then ... Ain't No Sunshine Lyrics and Chords.
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CHORDS NO. 1-17
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