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Hva er estetikk? Og hvordan vurdere kunst og estetikk i historisk perspektiv? Denne boken tar for seg
hovedtemaer i "kunnskapen vi får gjennom sansene", og karakteristika ved det utvidete estetiske feltet. Kjersti
Bale drøfter spørsmålet om representasjonen, smakens problem, det skjønne, det heslige og det sublime. Hun
tar for seg kunst og mening, modernisme og modernitet. I boken inngår også diskusjonen om såkalt høy- og
lavkultur, og om forbindelsene mellom kjønn, globalisering, teknologi og kunst i bred forstand. Forfatteren,
som selv er litteraturviter, henter eksempler fra alle kunstarter: litteratur, visuell kunst, teater, film og musikk.
Boken er beregnet på studenter og lærere i estetiske fag, men kan også leses av et mer allment publikum med
interesse for kunst, filosofi og kulturteori.
Hva er kunst? Hva gjør kunstverker gode eller dårlige? Har kunst noe formål, og hva er i så fall dette
formålet? Estetikk behandler slike spørsmål. Estetikk eller kort fortalt; fine tenner. Kan fremskapes på mange
måter - kosmetisk tannpleie DEN ESTETISKE DIMENSJONEN (Du kan lese grundigere om dette emnet i
boka: Drama - er kunstfag, Tano - Aschehoug 1198) Begrepet estetikk er problematisk og har vært. Våre
glassrekkverk er tilgjengelig i et bredt spekter av tradisjonelt og moderne design laget av en
aluminiumslegering med lang levetid. Besøk vår nettside! 2 VEG˜ G ATEUTFORMING :: Håndbøker i
Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for
utarbeidelse og. Ordet altruisme ble først brukt av den franske filosofen Auguste Comte, men den
grunnleggende idéen i altruismen er meget gammel: Ethvert menneskes moralske mål er. Vi har et bredt
sortiment av kvalitetsvinduer fra markedsledende leverandører som NorDan, Uldal og Norgesvindu. Jøtul er

en av verdens eldste produsenter av ovner, innsatser og peiser. Med bakgrunn i en stolt norsk tradisjon, har vi
kombinert solid håndverk med kunsten å. Vi kan dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø,
innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. Vi tilbyr 15 studieprogram på master- og
bachelornivå, innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst. I tillegg tilbyr vi etter- og
videreutdanning.

