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Ingen levende kunstner har skapt så mange myter, rykter og legender som Banksy. I hjembyen Bristol har alle
en Banksy-historie å fortelle.
I denne boken er det samlet en rekke historier om Banksy, både fra Bristol, men også fra mange andre steder.
Felles for historiene er at alle er fortalt med den storøyde beundring som Banksy framkaller.
Boken inneholder både gamle historier som er gjenfortalt så mye at de har blitt legender, men også nyere og
mer tvilsomme historier som tar form av myter. Du finner alt fra rykter til regelrett tull om Banksy i denne
boken, som er satt sammen mellom 2009 og 2011.
Felles for historiene er at de understreker den legendariske og mytiske posisjonen Banksy har opparbeidet seg
innen street art-verdenen, men også ellers i samfunnet.
Banksy gir gjennom sine verk stadig spark til den moderne verdens hykleri og idioti, og hans anarkistiske
holdning feires i denne boken.
Velkommen til Individ og fellesskap på nett. Hvert kapittel har ulike typer kildeoppgaver og interaktive
oppgaver. Klikk et kapittel til venstre, og du får. Norges Største Kunstforum. Kunstaksjonen og Gategalleriet
inviterer deg til årets råeste street-art utstilling! Velkommen til Standpunkt på nett. Her finner du oppgaver og
stoff som utfyller og aktualiserer framstillingen i boka. Nettstedet følger lærebokas kapitler. Bussexperten
lager turnébusser for danseband, motorsportbuss for Solberg og Loeb, de kuleste russebussene i landet og mye

annet. Bla ned for å finne ut mer om oss. F7 mange over, ingen ved siden.
Her er det ingenting å se bare gå videre? BILLIG, Nice og Cool Wallstickers for barn og hjem. Vi har unike
veggklistremerker for enhver smak og rom. Veggord på Norsk og engelsk. Altid gratis frakt Visste du at 98
prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk Velkommen
til Utdanningsdirektoratets Prøvegjennomføringssystem. Elev Lærer/Administrator the official website of
DOLK. Hardanger 2014. Photo: Bent Rene Synnevåg STORT UTVALG: Puff, benker, kister og andre små
møbler til ulike rom i hjemmet.

