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(TATTOO) BOOK REVIEW: Traditional American Tattoo
Design: Where It Came From and Its Evolution (Schiffer
publishing)

(Englisch language bellow)

De evolutie van tattoo kunst in America wordt uitgestald in 265 indrukwekkende originele tattoo
flash bladen en inzichtgevende teksten geschreven door een tattoo artiest die op zichzelf heeft
ontworpen sinds 1960. Militaire, religieuze, figuurlijke en dierlijke thema’s worden weergeven in
de vele honderden ontwerpen -. Veranderingen in de tattoo kunst doorheen de jaren wordt
eveneens getoond als ook de trend die vandaag de dag heerst om terug te grijpen naar de
ontwerpen uit de begindagen. Individuele artiesten zijn opgenomen samen met anderen die de
ontwerpen aangepast hebben. Dit boek zal een eindeloze bron van inspiratie vormen voor
diegenen die gepassioneerd zijn door de tattoo kunst.
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SLOTSOM:
Als je een liefhebber bent van tattoo flash en de Amerikaanse tattoo geschiedenis is dit een
boek voor jou collectie!
Een nostalgische reis doorheen de traditionele Amerikaanse tattoo stijlen beginnend vanaf 1960
en omvat verschillende decennia. Het boek bevat allemaal flashes zodat elke artist dit boek als
een geweldige bron van inspiratie kan gebruiken en de tattoo fan zal een blik krijgen op de
traditionele tattoo stijlen uit de VS.
Zeker een toevoeging op de collective van menig tattoo studio en een interessant boek voor de
fans!
The evolution of tattoo art in America is spread before you in 265 impressive original tattoo flash
sheets and insightful text written by a tattoo artist who has designed on his own since 1960.
Military, religious, figural, animal, and nature themes are displayed among the many hundred
designs. Changes in tattoo art over the years is shown as well as the trend today to return to
earlier designs. Individual artists are listed, along with others who altered designs. This book will
be an endless source of inspiration, for those who are passionate about tattoo art.
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CONCLUSION:
When you like tattoo flash and American tattoo history this is a book you need to add to your
collection!
A trip down memory lane on the traditional American tattoo styles starting from 1960 and
covering several decades. The book contains all flashes so any artist will find this book a great
source of inspiration and the tattoo fan will get a glance in the traditional tattoo style from USA.
Definably an addition to the collection of any tattoo studio and an interesting book for the fans!
http://www.schifferbooks.com/search/results.html?search_in_description=1&search-option=&ke
yword=Traditional+american+tattoo+design%3A+where+it+came+from+and+its+evolution&x=1
4&y=14
DVE | translation: BS

Omvang: 21,6 cm x 28cm | 265 b/w foot’s | 160 pp | ISBN13: 9780764329135 | Binding: soft
cover
Size: 8 1/2? x 11? | 265 b/w photos | 160 pp | ISBN13: 9780764329135 | Binding: soft cover
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