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Möten med passionerade
samlare!
Heminredningsintresset i
Sverige är stort, det märks inte
minst på det digra utbudet inredningsmagasin; det finns drygt 20
stycken! Sedan några få år tillbaka
kommer det ut tre-fyra inredningsböcker per säsong, men
dessa handlar mer om gör-detsjälv-projekt än inredning. I Att
leva med konst & design presenteras 24 konstsamlare, konsthandlare, gallerister, konstnärer, inredare
och alldeles vanliga människor; den gemensamma nämnaren
är kärleken till konsten, ofta kompletterad med designobjekt
i hög klass.
Det personliga uttrycket och det som präglar hemmen är
valet av konst; det gör också att hemmen är i ständig förändring, eftersom nytillskott ständigt tillkommer. Den som
förälskat sig i ett konstverk – en målning, en skulptur, ett
fotografi – vet hur viktigt det är att det får sin rätta plats,
inte bara för sin egen skull utan också för att ge rummet en
speciell dynamik. Att leva med konst & design är en lustfylld
och inspirerande »soffbordsbok«, fylld med vackra bilder
som förmedlar talesättet »att leva med konst och design är att
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alltid vara öppen för nya intryck«. Boken vänder sig till inredningsroade som också är öppna för nya intryck!
Eftersom hemmen i boken innehåller samtidskonst och
bebos av konstkännare och konstälskare kommer den också
att fungera som guidebok till samtidskonst av svenska och
internationella konstnärer. Det kommer att finnas information om konstnärer och formgivare samt adresser till gallerier,
antikaffärer, auktionsverk och olika hemsidor.

OM U PPHOVS PE R SON E R NA
Initiativtagarna till boken
är inredningsstylisten
Anette Mörner, vars reportage publicerats bland
annat i Sköna hem och
Residence, och fotograf
Anne Nyblaeus, som
arbetat både med ledande
svenska magasin och
egna bokprojekt. Lotta
Lewenhaupt var tidigare
redaktionschef på Elle
Interiör, hon är mode- och
designjournalist, författare
och föreläsare. För formen
står Greger Ulf Nilson,
internationellt prisbelönt
grafisk formgivare och
gallerist.

DÄR FÖR G E R JAG UT ATT LEVA M E D KO N ST & D ES I G N:
»Det är härligt att få ge ut en inredningsbok med internationell karaktär, fylld med
inspiration och vackra bilder från personligt inredda hem. Boken ger dessutom så mycket mer; här får vi möta passionerade samlare och se hur mycket konst och design
gör för att ge hemmet det där lilla extra.« Annika Bladh
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