HET KLEINSTE MODERNE ANTIQARIAAT VAN NEDERLAND

Bekend onder de naam studio HD Arnhem
Suggesties voor een betaalbaar cadeau.

Deze SINT -kerst bief is
geldig tot 03 -01 2019.
Beste belangstellende,
Het is weer zo ver. Misschien komt er bij u een Sint op bezoek.
Studio HD heeft weer een aantal suggesties bij elkaar gezocht
om tijd te besparen voor de goedheiligman. De hiernaast
afgebeelde boek is getekend door Albert Funke Küpper 1935.
Het boek heeft een afmeting van 24½ X 34½ cm en daarin zijn
circa 77 bedrukte bladzijden met veelal links politiek gerichte
afbeeldingen. Afgewisseld met portretten en landschappen.
Gezien de leeftijd van ruim 80 jaar, is door een erkende
boekbinder enige jaren geleden van een versterkte rug voorzien.
Kan nu weer jaren mee.
Bieden vanaf € 49,- + € 10,- verzendkosten binnen Nederland.
Voor het buitenland + toeslag.

Affiche tentoonstelling architectuur en stedenbouw.
Ontwerp Paul Schuitema 1972.
Afmeting 60 X 100 cm.
Het affiche verkeert in goed gebruikte staat (rondom stootplekjes)
Code 0212DW17 Tijdelijk Bieden vanaf € 99,- + verzendkosten
ad €10,- Na 3-01-2019 weer € 129,(marktwaarde tussen € 200,- & € 300,-)

Alle prijsaanduidingen in de kleur oranje vallen tijdelijk
onder een Sinterklaaskorting tot 10 december 2018. Na
deze datum gelden de prijzen van de website.

e-mail: dwdesign@bart.nl
Telefoon 026-3219784
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Zeldzame eetkamertafel naar ontwerp van Dirk de Wit. Buitenbeentje is zijn naam.

Enige tijd geleden heb ik een aantal opdrachtgevers
gevraagd of zij nog niet waren uitgekeken op mijn
ontwerpen van het eind van de vorige eeuw. Hierop is
naar enige tijd een reactie gekomen. Dat is de reden dat
ik nu deze tafel (“buitenbeentje”), maar ook een
dressoir en zes Thonet stoelen per eenheid te koop
aanbied voor de Uittrektafel Bieden vanaf € 750,( Natuurlijk is dit de sinterklaas prijs na 10-12 weer
bieden vanaf €990,-).
Ook het dressoirontwerp MC.1 is een unica uit de zelfde
periode van de vorige eeuw. Deze tafel en kast vragen om een nieuwe eigenaar. Zij verkeren in
goede conditie op een paar gebruikssporen na. Ook de 6 Thonet stoelen zijn te koop. Mijn
ontwerpen gaan over het algemeen lang mee. Nu voor u een unieke kans om een handgemaakte
tafel en kast naar ontwerp van Dirk de Wit te kopen voor een aantrekkelijke prijs.
Toegepast materiaal: blad en poten zijn van massief kersenhout gemaakt. De zwarte aanlegbladen
zijn van gebeitst plaatmateriaal. De poten van deze tafel zijn bijzonder. Bovenaan vormen zij een
rechthoek met een kwart ronde hoek en aan de onderkant eindigt de tafelpoot in
een kwart ronde acryl (plexiglas) voet. Het geeft de tafel een zwevend karakter.
De totale afmeting is 180 X 90 cm en 75 cm hoog. Uittrekbaar tot 240 cm ( met 1
blad) & (300 cm met 2 bladen). Bladdikte 3 cm VAN MASSIEF KERSENHOUT. De
zes stoelen die ik destijds heb geadviseerd zijn van de wereldberoemde Duitse
fabrikant Thonet. Naar ontwerp van Kurt Thut. bieden vanaf € 750 NA 10
DECEMBER weer bieden vanaf € 990 PER 6. Kan alleen gehaald worden op
afspraak in Friesland.
Detail tafelvoet
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Herdruk van het affiche Ambassadeurs aristide
Bruant Stedelijk Museum Amsterdam ± 1950.
Dit affiche is oorspronkelijk uit 1892 naar ontwerp van Henri de
Toulouse-Lautrec (1864-1901) Deze herdruk is van het Stedelijk
Museum Amsterdam uit het begin van de jaren vijftig van de
vorige eeuw.
Het inmiddels 66 jaar oude affiche verkeert gezien de leeftijd in
een goede staat. Rechtsboven zitten twee kleine scheurtjes die
aan de achterkant met kleefband zijn versterkt.(amper zichtbaar).
De afmeting is 60 X 91 cm
Code 1011PV16DW BIEDEN VANAF € 59,- + €10,- verzendkosten aangetekend. Op afspraak kunt u deze poster ook komen
ophalen bij studio HD Arnhem.
Na 10 december weer € 69,-

ZELDZAAM
Titel: BAUHAUS – ARCHIV.
Affiche naar ontwerp van Walter Allner, VS (1909 – 2006)
Afmeting: 83.½ X 53 cm
Het affiches verkeert in een prima staat behoudens een aantal
speldenprik gaatjes. Ook nog een gaaf exemplaar aanwezig.
Code 1407DW18 A Bieden vanaf € 179,-NU € 150,-“”””””””
Code 1407DW18 B Bieden vanaf € 129,- NU € 100,-+ verzendkosten ad €10,- binnen Nederland voor het buitenland + toeslag.

“
Wie was Walter Allner, VS (1909 – 2006)
Walter studeerde aan het Bauhaus in Dessau met Josef Albers, Wassily Kandinsky, Paul Klee en
Joseph Schmidt. Na het beëindigen van zijn studie verhuisde hij naar Parijs, waar hij werkte met
Jean Carlu, A.M. Cassandre en Man Ray. Hij was de Parijse redacteur van het Zwitserse tijdschrift
Graphis en oprichter / redacteur van de International Poster Annual and Posters.
Hij emigreerde naar de VS in 1949 en werd een freelance designer voor vele Amerikaanse bedrijven
en organisaties. Hij trad in 1951 toe tot het personeel van Fortune magazine en was van 1962 tot
1974 de artdirector van het tijdschrift: hij ontwierp 79 covers. Allner doceerde aan Parsons School of
Design 1974-86 en was gastdocent op vele andere scholen. In 1972 werd hij verkozen tot president
van het Amerikaanse hoofdstuk van AGI en in 1974 werd hij verkozen tot internationale president (de
eerste uit de VS). Hij was de ontvanger van de Bauhaus Dessau-medaille van de Duitse Academie
van Bouwkunst en het beeld van AGI Henri voor een leven vol uitstekende prestaties in grafisch
ontwerp. Voor meer informatie kijk op het internet onder zijn naam.
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Glas in loodontwerpen veelal zijn de ingekleurde tekeningen unica. Bijzonder en decoratief.

Bij deze nodig ik u uit om te komen kijken naar deze
bijzondere en zeldzame ontwerptekeningen. Te veel om
in deze nieuwsbrief te beschrijven, vandaar de uitnodiging
om op afspraak langs te komen.

Jaaraanduiding 1932 en eerder.
Prijs nader overeen te komen.
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Twee Tomado trommeltjes. Materiaal metalen, datering omstreeks 1985 in originele verpakking
Bieden vanaf € 25,- zo goed als nieuw.
+ verzendkosten

€ 25,-

€ 75,-

€ 75,-

BAUHAUS SPIEL oorspronkelijk uit 1923

€ 25,-

€ 15,-
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€ 39,-

Maria Hees (1948) Draadkoffer ontwerp uit
1979. Binnenbekleding wit skai. Vraagt om een
schoonmaak beurt. het rode geplastificeerd
metaal is in goede conditie. Inmiddels bijna 40
oud en is inmiddels museaal te noemen.
Bieden vanaf € 99,- Ook nog in het wit met
blauw spinnakerdoek afmeting 28 X 38 X 11
cm. Bieden vanaf € 129,-Kan op afspraak
gehaald worden in studio HD Arnhem.

Lijkt op de stoel Revolt van Friso Kramer uit
1953. Enige tijd geleden persoonlijk gevraagd
of Friso hiervan wist. Na een prettig en
leerzaam onderhoud beantwoorde hij met het
woord nee geen idee wie de moeite had
genomen dit stoeltje te maken. Friso vond
het goed geprobeerd.
Brievenweger bieden vanaf €19,-

e-mail: dwdesign@bart.nl
Telefoon 026-3219784

U kunt bieden op dit kinderstoeltje vanaf € 39,De Revolt is niet koop.
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Inmiddels is het raadsel van het hiernaast
getoonde affiche opgelost. Een van mijn lezers
heeft via internet het volgende ontdekt:

“Het betreft een afbeelding van een dame die
schuldig is bevonden aan overspel.
Het verhaal zou zijn
dat ze samen met de
katten verdronken
zal worden. Dergelijke straffen staan
bekend onder de
naam Poena Cullei
(Latijns; straf met
de zak). Men deed
diverse andere dieren mee in de zak,
die zich tijdens het
verdrinken een uitweg zochten. Dergelijke straffen zijn
voor het eerst gedocumenteerd rond 100 BC. Jouw afbeelding is vermoedelijk een variant op
deze vorm van straffen. In de bijlage jouw afbeelding in kleur en een gelijke afbeelding met
Turkse politieagenten, waarbij wel duidelijk een zak is te zien”. Op deze poster kunt u
bieden vanaf € 39,- in redelijke staat + verzendkosten
Inmiddels durf ik het bovenstaande affiche ook wel op mijn website te zetten. Voorheen twijfelde
ik gezien het fijt dat ik de betekenis niet kon verklaren. Dank aan de lezer van mijn vorige
nieuwsbrief.

Deze Stam stoel heeft na 5
jaar een plaats bij een verzamelaar
gevonden.
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Het toeval wilde dat hij de zwart gebeitste uitvoering al eerder op kop
had getikt. Nu staan ze broederlijk tegenover elkaar.
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Een vreemde eend in de designwereld maar wel een heel bijzondere.
Nu voor de spotprijs van € 299,- Adviesprijs verkoopprijs ± €1100= kan alleen gehaald worden.
Meubelproducent Thonet introduceerde de stoel GRTZ. GRTZ was in 2009 een van de
spraakmakende inzendingen voor de Thonet Mart Stam prijs GRTZ komt op de markt onder het
in 2010 geïntroduceerde label Thonet EXP. GRTZ is, na de Vouw Wouw (VW01), het tweede
product uit de EXP collectie.
Studio HD wenst u fijne feestdagen en goed begin voor 2019.
Is getekend Dirk de Wit oprichter van bovengenoemde studio.
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