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Ω
the new bauhaus

21. kép:
Breuer Marcel, 1926
Rugós karosszék (varratnélküli csôvázból készült)

Az új anyag, az acél tette lehetôvé a kétlábas szék megalkotását. Különösen olyan helyeken
jelentett elônyt, ahol jobb térkihasználásra volt szükség, mint például az autóban, ahol a hátsó
üléseken ülôk lábának helyre van szüksége. Ez a szék – utánzataival ellentétben – igyekszik
elkerülni, hogy a test a fémhez érjen, ezért a csô a vállnál és a térdnél hátrébb helyezkedik el, és
a karfájánál fával burkolták. A háttámlát szövetbôl vagy bôrbôl készítették, így a gerinc kényelmesen helyezkedik el, nem nyomja semmi, ellentétben a hagyományos, kemény anyagokból
készült támlákkal.

Vision is the art of seeing things invisible.
(Jonathan Swift)

Or a pangram is a sentence containing every letter of the alphabet. most useful in font
demonstrations. The pangrammatic grail is, naturally, a 26-letter sentence. Below are
some abecedariums provided by David Lemon (typenerd@slip.net) Listed by char.
length: Ω Eins (regular) Sphinx of black quartz judge my vow. [ AMNW/agnrwy ] Ω Zwei
Quick zephyrs blow, vexing daft Jim. [ AMNW/agnrwy ] Ω Drei Waltz, nymph, for quick
jigs vex Bud. [ AMNW/agnrwy ] Ω Zukunft The five boxing wizards jump quickly (w/ P.
Renner’s alt characters = AMQSW/agmnrtw = designed for his Futura.) Ω Geometrik
The five boxing wizards jump quickly. (w/alt characters: Aa & Ww) Ω
PLAKAT THE FIVE BOXING WIZARDS JUMP QUICKLY. Ω Stenzil The five boxing
wizards jump quickly. Ω Stenzil-Variant THE FIVE BOXING WIZARDS JUMP QUICKLY.

gropius
bauhaus
bauten
dessau

DESSAU
Bauhaus founded by a German architect Walter Gropius (Weimar 1919 – Dessau 1933)

Famous Hungarians in BAUHAUS:

László
Moholy-Nagy
Ω

Marcel
Breuer
Ω

Farkas
Molnár

