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Bestselleren Mesterværker er tilbage
Mesterværker fortæller historien om en glorværdig periode i
dansk arkitektur, hvor en håndfuld danske arkitekter rykkede
op i arkitekturens mesterklasse. Bogen, der udkom første gang
i 2011, genoptrykkes nu i 5.oplag.
Mesterværker er skrevet af den amerikanske arkitekt Michael
Sheridan. I sin hyldest til dansk arkitektur fra 1950 til 1962
viser han, hvordan danske arkitekters idéer om enfamiliehuset
forenede moderne arkitektoniske påvirkninger fra USA og
Japan med det fornemste i dansk byggeskik – og sådan skabte
en arkitektonisk guldalder i Danmark.
Sheridan undersøger en række unikke enfamiliehuse tegnet i
1950’erne af arkitekter som Jørn Utzon, Arne Jacobsen, Vilhelm Wohlert, Hanne Kjærholm, Inger og Johannes Exner,
Eva og Nils Koppel, Erik Christian Sørensen og Haldor Gunnløgsson. Sheridan besøgte mere end 50 huse for at udvælge
bogens 14 boliger, der alle indeholder den særlige danske fortolkning af det moderne i arkitekturen.
Disse huse er hovedstammen i Mesterværker. Med sin særlige
kombination af feltundersøgelser, arkitektonisk ekspertise
og udenlandsk perspektiv beskriver Sheridan med dyb faglig
indsigt og ægte kærlighed til stoffet, hvorfor netop disse huse
er mesterværker.
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Bogen kommer hele vejen omkring emnet: I indledningen
præsenterer Sheridan udviklingen af det moderne hus i
Danmark fra 1920 til 1975 illustreret med mere end 150 fotos
fra samtiden, og den afsluttes med biografier af arkitekterne
bag de 14 huse.
Om forfatteren
Michael Sheridan, bosiddende i New York, er en af verdens
førende autoriteter inden for skandinavisk arkitektur og
design. Han har ud over Mesterværker blandt andet skrevet
Louisiana – Arkitektur og landskab fra 2017.
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