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Taschen 365 Day By Day Fashion Ads Of The 20th Ce
Als we leren het alledaagse op een andere manier te bekijken en, om met Sir Arthur Conan
Doyle te spreken, `de observatie van trivialiteiten' beoefenen, blijkt dat we in de wereld om ons
heen veel meer kunnen waarnemen dan we aanvankelijk dachten. Geluiden blijken
schaduwen te onthullen. Uit een lichaamshouding valt iemands karakter op te maken. En de
onderkant van een blad aan een boom openbaart een wereld op zichzelf. In Met andere ogen
loopt Alexandra Horowitz door New York, in gezelschap van verschillende deskundigen,
onder andere een stadssocioloog, een kunstenares, een geoloog, een arts, een hond en een
peuter. Tijdens deze wandelingen wordt duidelijk op welke manier zij de wereld om zich heen
waarnemen, en wat ze zien. Horowitz beschrijft de mysteries rond de menselijke waarneming
met humor en met oog voor fascinerende details. Dat leidt tot een beter begrip van de manier
waarop wij de wereld en elkaar tegemoet treden en nodigt uit tot een oplettender bestaan. Er
valt zo veel meer waar te nemen als we maar de moeite nemen om écht te kijken.
Shares photographs of motion picture actors and actresses, includes birthdays of over seven
hundred actors and directors listed within the perpetual calendar.
TASCHEN Tear-off Calendar: Symbols 2014 About the Series: The TASCHEN Tear-off
Calendar - on your desk 365 days a year. Sumptuous colour images, a big and bold dateline
and all national holidays make this Calendar an indispensible day-to-day desktop accessory.
Comes complete with stand in a presentation box.
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Geschiedenis en ontwikkeling van het Kubisme (1907-1917).
HUNDERTWASSER - CALENDAR 2004
Met andere ogen
Santiago Calatrava, 1951
Monet, Boudin, Daubigny en anderen
Flowers Tear Off Calendar 2004
Taschen 365, a year in pictures, day by day365 day-by-day. Gustav Klimt. Ediz.
tedesca, inglese e francese
Книга посвящена исследованию вклада русской художественной культуры в
становление и развитие одного из больших мировых стилей – классицизма
второй половины XVIII – начала XIX века на материале зодчества и ваяния.
Подчеркивается особая роль московской школы в этом процессе. Отталкиваясь
от проблематики наследия и наследования, автор в части, посвященной
зодчеству, проводит читателя по анфиладам важнейших для судьбы стиля в
России вопросов: инерции барокко, типологии и иконографии
классицистического здания, специфики московских предпочтений, альянса
архитектуры и природы, а также закономерностей экспозиционного ансамбля.
Ваяние эпохи классицизма читателю представлено в свете взаимодействия
«подражательных» и иносказательных задач. Здесь он погружается в мир
российской истории как источника тем в академическом искусстве, знакомится
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с особенностями использования тематического арсенала античных мифов в
череде воплощений российской Минервы, в том числе и в барельефах
Московского сената. Замыкает книгу классически строгий анализ
мемориальных шедевров Москвы и Петербурга: памятника Минину и
Пожарскому и Александровской колонны. Внимание уделяется и усадьбе как
особому месту для реализации мемориальных замыслов. Опираясь на свой и
коллективный исследовательский опыт, используя редкие, в том числе и
архивные данные, автор показывает неуклонный рост значения Москвы в
художественной жизни Российской империи рассматриваемой эпохи.
Современный научный подход и увлекательный показ специфики старинного
искусства делают книгу интересной не только для специалистов, студентов
гуманитарного профиля, но и всех, кого волнует отечественная, в том числе и
московская классика.
Introductie in de wereld van de esoterie aan de hand van vele tekeningen,
afbeeldingen en schema's in kleur en zwart-wit.
TASCHEN Tear-off Calendar: Illustration Now 2014 About the Series: The TASCHEN
Tear-off Calendar - on your desk 365 days a year. Sumptuous colour images, a big
and bold dateline and all national holidays make this Calendar an indispensible dayto-day desktop accessory. Comes complete with stand in a presentation box.
Flowers Tear Off 2014
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Staat van terreur
De laatste Olympier
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo
An indispensable day-to-day desktop accessory. The TASCHEN Tear-off Calendar
Teddy Bears 2004- on your desk 365 days a year. Sumptuous color images, a big and
bold dateline and all national holidays make this Calendar an indispensable day-to-day
desktop accessory. Comes complete with stand in a presentation box. For all the fans
of these cute, cuddlesome friends! Fluffy or tatty, brown or beige or black, teddy bears
have won countless millions of hears. Enjoy the photographs of Mirja de Vries, who is
famous for her Teddy Bear photographs.
TASCHEN Tear-off Calendar: Mid-Century Ads 2014 About the Series: The TASCHEN
Tear-off Calendar - on your desk 365 days a year. Sumptuous colour images, a big and
bold dateline and all national holidays make this Calendar an indispensible day-to-day
desktop accessory. Comes complete with stand in a presentation box.
About the Series: The TASCHEN Tear-off Calendar - on your desk 365 days a year.
Sumptuous colour images, a big and bold dateline and all national holidays make this
Calendar an indispensible day-to-day desktop accessory. Comes complete with stand
in a presentation box.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt
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met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken.
De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met
terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een
president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade
toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de
minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse
regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Kubisme
De aarde vanuit de hemel / druk 1
Jongkind & vrienden.
Movie Icons
Hundertwasser Tear Off 2014
Selectie uit het werk (hout- en linosneden, litho's en houtgravures) van de Nederlandse lithograaf en
houtsnijder (1898-1972).
Leven en werk van de Franse schilder-graficus (1864-1901).
Psychologische analyse van het werk van de Oostenrijkse kunstenaar Egon Schiele (1890-1918).
Monografie van de Spaanse beeldend kunstenaar (1904-1989).
grfiek en tekeningen
het hermetische museum
de middernachtziel van de kunstenaar
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Monet Tear Off 2004
Teddy Bears Tear Off 2004

Overzicht in woord en beeld van het werk van de Spaanse architect
(1951).
An indispensable day-to-day desktop accessory. The TASCHEN Tear-off
Calendar Van Gogh 2004- on your desk 365 days a year. Sumptuous
color images, a big and bold dateline and all national holidays make
this Calendar an indispensable day-to-day desktop accessory. Comes
complete with stand in a presentation box. From the early gloom-laden
paintings to the work of his final years under a southern sun in Arles.
Van Gogh - The best selection of this great impressionist Van Gogh
craved recognition during his lifetime but was denied it till after his selfinflicted death. Today he is universally seen as one of the great
forerunners of 20th century painting, and one of the tragic masters of
art.
An indispensable day-to-day desktop accessory. The TASCHEN Tear-off
Monet 2004-on your desk 365 days a year. Sumptuous color images, a
big and bold dateline and all national holidays make this Calendar an
indispensable day-to-day desktop accessory. Comes complete with
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stand in a presentation box. Monet - The best selection of this great
impressionist. Claude Monet is regarded as the most remarkable and
profoundly influential of artist. It could be said that Monet reinvented
the possibilities of color, and what Monet produced throughout his long
life would changed forever the way we perceive both the natural world
and its attendant phenomena.
An indispensable day-to-day desktop accessory. The TASCHEN Tear-off
Calendar Pin-ups, Gil Elvgren 2004- on your desk 365 days a year.
Sumptuous color images, a big and bold dateline and all national
holidays make this Calendar an indispensable day-to-day desktop
accessory. Comes complete with stand in a presentation box. The best
selection of Pin-up art by the famous Gil Elvgren! Elvgren defined the
classic "pop" vision of Americana, a visualization that has been
endlessly appropriated and recycled in advertising, TV, film and art. His
style is instantly recognizable. Today is the most famous pin-up artist
out this period.
Symbols Tear Off 2014
Taschen 365 Day-by-Day. Fashion Ads of the 20th Century
Alchemie & mystiek
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Monet Tear Off 2014
Egon Schiele 1890-1918
BETOVEREND EN ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL VAN FENOMENALE
FANTASYSERIE Het gevaar ligt weer op de loer. Clary, Jace, Simon en hun vrienden
moeten vechten tegen het grootste kwaad dat ze ooit hebben gezien: Clary's eigen
broer Sebastian. Niets of niemand in deze wereld kan hem verslaan. De enige
oplossing lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog nooit een schaduwjager is
geweest en waarvan niemand ooit is teruggekeerd. Maar Clary, Jace en Simon hebben
weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht naar de diepste krochten van de
onderwereld. Terwijl de wereld om hen heen uit elkaar valt, staan ze voor de moeilijkste
opdracht in hun leven... 'A WORLD I WOULD LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' STEPHENIE MEYER
An indispensable day-to-day desktop accessory. The TASCHEN Tear-off Calendar
Extra/Ordinary Objects 2004- on your desk 365 days a year. Sumptuous color images, a
big and bold dateline and all national holidays make this Calendar an indispensable
day-to-day desktop accessory. Comes complete with stand in a presentation box. What
is ordinary halfway across the world (or perhaps for your neighbors across the street)
may be totally foreign to you. Collected by COLORS under the direction of Oliviero
Toscani, famous for his controversial Benetton campaigns, 1000 Extra/Ordinary
Objects is a humorous and educational guide to stuff from all over the world. Discover
the wonderful absurdity of a priest's portable mass-in-a-briefcase kit, or the stunning
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difference between flyswatters from Zimbabwe and South Korea. Ogle at the
juxtaposition of neoprene surfing shoes and bullfighting slippers; have a gander at a
package of emu cutlets and a can of blowfish soup.
Mannetje Tak wordt opgepakt door een spelende hond. Hij ontsnapt en wil terug naar
Vrouwtje Tak en zijn gezin. Maar dat valt niet mee. Inmiddels is het bijna Kerstmis! Kan
de Kerstman misschien helpen? Prentenboek met vrolijk gekleurde illustraties en tekst
op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
An indispensable day-to-day desktop accessory. The TASCHEN Tear-off Calendar
Flowers 2004- on your desk 365 days a year. Sumptuous color images, a big and bold
dateline and all national holidays make this Calendar an indispensable day-to-day
desktop accessory. Comes complete with stand in a presentation box. Flowers to die
for. The world's most beautiful flower illustrations. A pure delight.
M. C. Escher
Dalí
We worden steeds slimmer
Waterman
Hoe apps, gadgets en sociale media ons intelligenter maken

Shares pictures of surfers, with birthdays of notable
surfers and anniversaries of memorable surfing events.
A century's worth of fabulous looks to inspire you daily:
TASCHEN's perpetual calendars For those of you whose
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datebooks have been replaced by smartphones, TASCHEN has
created the new 365 Day-By-Day series so that you can still
enjoy the warm analog feeling of marking every day with the
turn of a page. Each day you'll discover a new photo and a
related quote, ensuring a constant source of inspiration
right on your desktop. At the end of the year, just turn
back to the beginning and start again!
Waterman is the first comprehensive biography of Duke
Kahanamoku (1890–1968): swimmer, surfer, Olympic gold
medalist, Hawaiian icon, waterman. Long before Michael
Phelps and Mark Spitz made their splashes in the pool,
Kahanamoku emerged from the backwaters of Waikiki to become
America’s first superstar Olympic swimmer. The original
“human fish” set dozens of world records and topped the
world rankings for more than a decade; his rivalry with
Johnny Weissmuller transformed competitive swimming from an
insignificant sideshow into a headliner event. Kahanamoku
used his Olympic renown to introduce the sport of “surfriding,” an activity unknown beyond the Hawaiian Islands, to
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the world. Standing proudly on his traditional wooden
longboard, he spread surfing from Australia to the Hollywood
crowd in California to New Jersey. No American athlete has
influenced two sports as profoundly as Kahanamoku did, and
yet he remains an enigmatic and underappreciated figure: a
dark-skinned Pacific Islander who encountered and overcame
racism and ignorance long before the likes of Joe Louis,
Jesse Owens, and Jackie Robinson. Kahanamoku’s connection to
his homeland was equally important. He was born when Hawaii
was an independent kingdom; he served as the sheriff of
Honolulu during Pearl Harbor and World War II and as a
globetrotting “Ambassador of Aloha” afterward; he died not
long after Hawaii attained statehood. As one sportswriter
put it, Duke was “Babe Ruth and Jack Dempsey combined down
here.” In Waterman, award-winning journalist David Davis
examines the remarkable life of Duke Kahanamoku, in and out
of the water.
We ervaren dagelijks hoe we dankzij slimme zoektermen op
Google een bijna oneindig geheugen hebben. Uit onderzoek
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blijkt dat intensieve gebruikers van Twitter en Facebook
voor bepaalde onderwerpen een vorm van intuïtie, ook wel
‘ambient awareness’, ontwikkelen die tien jaar geleden nog
onbekend was. Wetenschappers gebruiken software om
denkstappen te maken die met alleen hun hersenen onmogelijk
zouden zijn. En miljoenen mensen blijken het schrijven van
een e-mail te gebruiken om hun gedachten te ordenen. In We
worden steeds slimmer laat Clive Thompson zien dat onze
denkwerelden rijker en complexer worden naarmate we meer op
techniek vertrouwen. We leren en onthouden meer, nemen de
wereld om ons heen anders waar en hebben zelfs totaal nieuwe
gedachten. Thompson vertelt hoe we smartphones, social
media, zoekmachines, tekstverwerkers en nog talloze andere
technologieën kunnen gebruiken om de capaciteit van onze
hersenen te vergroten. Zo kunnen we een samenwerkingsverband
aangaan met de schaakcomputer, of een soort extern geheugen
aanleggen – net als een 76-jarige miljonair die digitaal
letterlijk alles opneemt wat er in zijn leven gebeurt.
Volgens Thompson zijn we bij elke technologische innovatie
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bang dat ons leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar net
als in het verleden leren we hoe we het nieuwe kunnen
gebruiken en houden we vast aan wat goed is van het oude. We
worden steeds slimmer presenteert in heldere taal een
vernieuwend perspectief op het heden en de toekomst. Want
ook onze huidige wereld is ooit sciencefiction geweest.
Masterpieces Tear Off 2014
Surfing
Mid-Century Ads Tear Off 2014
manieren om meer waar te nemen
Illustration Now! Tear Off 2014
TASCHEN Tear-off Calendar: Monet 2014 About the Series: The TASCHEN Tear-off Calendar - on
your desk 365 days a year. Sumptuous colour images, a big and bold dateline and all national holidays
make this Calendar an indispensible day-to-day desktop accessory. Comes complete with stand in a
presentation box.
Kamp Halfbloed is zich al een jaar aan het voorbereiden op de strijd tegen de Titanen, terwijl ze weten
dat de kans op een overwinning erg klein is. Het leger van Kronos is sterker dan ooit en met elke god en
Halfbloed die hij voor zijn leger rekruteert wordt het alleen maar sterker. Terwijl de Olympiërs vechten
tegen het monster Typhon begint Kronos met zijn opmars naar New York, waar de berg Olympus
onbeschermd is achtergelaten. Percy en zijn leger van jonge halfgoden moeten alles op alles zetten om
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hem tegen te houden. Eindelijk wordt de profetie over de zestiende verjaardag van Percy uit de doeken
gedaan. Terwijl de strijd voor de westerse beschaving door de straten van Manhattan raast, begint Percy
langzaam het angstaanjagende vermoeden te krijgen dat hij aan het vechten is tegen zijn eigen lot.
TASCHEN Tear-off Calendar: Hundertwasser 2014 About the Series: The TASCHEN Tear-off
Calendar - on your desk 365 days a year. Sumptuous colour images, a big and bold dateline and all
national holidays make this Calendar an indispensible day-to-day desktop accessory. Comes complete
with stand in a presentation box.
Catalogus bij een tentoonstelling over het werk van de Nederlandse impressionistische schilder Johan
Barthold Jongkind (1819-1891) en dat van bevriende schilders.
Kronieken van de Onderwereld: Deel 6 Stad van Hemelse Vlammen
Extra Ordinary Objects Tear Off Calendar 2004
Pin-Ups. Gil Elvgren 2014
The Life and Times of Duke Kahanamoku
Mannetje Tak
De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale
lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde,
glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins
Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilmicoon Evelyn
Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te
vertellen over haar glamoureuze maar door schandalen geteisterde leven. Ze benadert de
jonge journalist Monique Grant, die gefascineerd luistert naar wat Evelyn te vertellen heeft.
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Maar naarmate Monique dieper in de herinneringen van de Hollywoodlegende duikt, krijgt ze
het onbehaaglijke gevoel dat Evelyn iets verzwijgt. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo
van Taylor Jenkins Reid is een adembenemende roman die de lezer moeiteloos meevoert, van
de gloriedagen van Hollywood in de jaren zestig tot de harde, hedendaagse realiteit. Het is
een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden
liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva s Elizabeth Taylor en Ava Gardner.
Je pakt het boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door
het ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek. ‒
Cosmopolitan Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van
de aantrekkelijkste romans van het jaar. ‒ Buzzfeed Een roman die de Marilyn Monroe
en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt! ‒ Kirkus Reviews
TASCHEN's perpetual calendars For those of you whose datebooks have been replaced by
smartphones, TASCHEN has created the new 365 Day-By-Day series so that you can still enjoy
the warm analog feeling of marking every day with the turn of a page. Each day you'll
discover a different work by Gustav Klimt̶including never before seen up-close
details̶ensuring a constant source of inspiration right on your desktop. At the end of the
year, just turn back to the beginning and start again!
An indispensable day-to-day desktop accessory. The TASCHEN Tear-off Calendar
Hundertwasser 2004- on your desk 365 days a year. Sumptuous color images, a big and bold
dateline and all national holidays make this Calendar an indispensable day-to-day desktop
accessory. Comes complete with stand in a presentation box. The most beautiful artwork by
Friedensreich Hundertwasser. A world full of color! Friedensreich Hundertwasser: born
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Friedrich Stowasser, he lived and died as Friedensreich (meaning "realm of peace")
Hundertwasser - a name he chose for himself. Architect, ecologist, painter, designer, writer,
innovator ... his list of talents goes on and on. Hundertwasser reinvented the art of living as an
artist 24 hours a day. Hundertwasser applied this philosophy not only to the famous Viennese
buildings for which he was renowned, but all the media and art-forms he has experimented
with during his wild and crazy career. Whether it be painting, sculpture, performance art or
designing a kindergarten,Hundertwasser's works are multicoloured, organic, and shot
through with a sense of the magical or fantastic.
Eddie is blij, want hij krijgt een magisch dier. De vleermuis Eugenia is heel vrolijk en lief. Net
zoals Eddie houdt ze van tekeningen en van rommel. Ze worden meteen dikke vrienden. Op
school heeft Miss Cornfield een verrassing. Ze organiseert een leesnacht met de klas. Ze
vertellen elkaar verhalen en lezen spannende boeken. Maar dan valt de stroom uit en raken
twaalf jongens opgesloten in de griezelkelder van de school. Zullen de magische dieren hen
kunnen helpen?
365 day-by-day. Gustav Klimt. Ediz. tedesca, inglese e francese
architect, ingenieur, kunstenaar
Taschen 365, a year in pictures, day by day
Российская дань классике. Роль московской
школы в развитии отечественного зодчества и
ваяния второй половины XVIII ‒ начала XIX века
Elvgren Pin Ups Tear Off Calendar 2004

Een overzicht van de aarde in luchtfoto's.
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Van Gogh Tear Off 2004
Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901: het theater des levens
De school van de magische dieren 3
Avontuur in het donker
Franz Kafka en Praag
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