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En indbydende og original guide til de hemmelige steder i København, illustreret med Vissevasses populære
og smukke plakater. Guiden fortæller - på dansk og på engelsk - om nogle af de mange fine steder, man kan

opleve i København - fra Dronning Louises Bro over Botanisk Have til Trianglen og Zoo-tårnet på
Frederiksberg. 

 

Vissevasse er et plakat- og designstudie, som bl.a. portrætterer byer og landes særlige kendetegn og ikoner.
Plakaterne er tegnet i en douche farveskala og er inspireret af både 30´ernes plakatkunst og nutidens nordiske

enkelthed. Hver plakat har sin egen visuelle fortælling. Alt overflødigt skæres fra, men stemningen af
genkendelighed, historie og art deco-inspiration bibeholdes.  

 

Bag Vissevasse står Dorthe Mathiesen og Karsten Noel, der de seneste 20 år har arbejdet i krydsfeltet mellem
mode, scenografi og grafik. De velkendte plakater sælges i et bredt udvalg af design og indretningsbutikker

samt på firmaets egen hjemmeside.
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