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Verner Panton Anders Michelsen Hent PDF Forlaget skriver: Verner Panton er internationalt kanoniseret på
linje med Wegner, Mogensen og Kjærholm. Samtidig er han uegal og ekspressiv i forhold til den danske

designkanon og dens klassiske nøgterne funktionalisme. Bogen tager udgangspunkt i Panton som pioner for
vigtige nybrud i efterkrigstidens designhistorie, ligesom hans værk placeres i forhold til en nutidig kontekst.

Panton spillede en central rolle som en af samtidens mest innovative nytænkere af produktionsteknologi,
materialer og af de oplevelsesmæssige og æstetiske sider af design. Både i et designhistorisk og samtidigt lys
er Verner Panton en af de store internationale design-figurer, men på trods af hans enorme betydning både

designhistorisk og i forhold til nutiden, findes der endnu ikke en udfoldet bog om hans værk.

Lektor og Ph.d. ved Kunstakademiets Designskole, Ida Engholm, og lektor og Ph.d. ved Københavns
Universitet, Anders Michelsen, har skabt et tankevækkende og mangfoldigt portræt af én af Danmarks mest

toneangivende designere.
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