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I mere end hundrede år har japansk design haft stor indflydelse på udviklingen i Danmark. Bogen tager
udganspunkt i danske samlinger af japansk kunst og analyserer den motivverden som i slutningen af det 19
århundrede førte dansk design på nye veje. Resultatet sikrede kunsthåndværk og kunst fra Danmark en

markant plads på den internationel scene.I de sidste 50 år har det især været de japanske arbejdsprocesser og
materialer, funderet i traditionen, der har influeret et stort antal danske formgivere.

Bogen indeholder bl.a. interviews med en række kunstnere, arkitekter og designere, der gennem ophold i
Japan har modtaget afgørende impulser til deres arbejder. 

Japanisme på dansk giver således et nyt indblik i vor tids danske design. Samtidig rejser det spørgsmål til de
nye, mere markedsorienterede tiltag inden for undervisning og fabrikation.  

Rigt illustreret og forsynet med noteapparat, bibliografi og indeks. Bogen er også udgivet i en engelsksproget
udgave Influences from Japan in Danish art and design 1870-2010. 
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