En fråga om kvalitet
Forfatter:

Mats Hultman, Stig Jarl,
Eivind Kasa, Magnus Rönn,
Simo Säätelä, Elisabeth
Tostrupog Lars Vilks

Forlag:

Santérus Förlag

Sprak:

Svensk

Antall sider:

314

ISBN/EAN:

9789189449916

Kategori:

E-bøker

Utgivelsesar:

2007

En fråga om kvalitet.pdf
En fråga om kvalitet.epub

Är är det förnuft eller känsla som styr din kvalitetsuppfattning? Dessa två perspektiv återfinns i
kvalitetsbegreppets idéhistoria. Konstgjorda ting kan uppfattas som praktiska, effektiva eller ekonomiska för
någon. Ett sådant förnuft ger ofta ett kyligt och kalkylerande drag över kvalitetsbedömningen.
Den som i stället upplever kvalitet som ett tilltalande fenomen, som något bra, passande, originellt eller
värdefullt hos föremål ses som styrd av känslor. Båda sätten är givetvis viktiga. Men bildar förnuft och känsla
en odelbar helhet i kvalitetsbedömningar på samma sätt som form och teknik?
I denna essäsamling undersöker en grupp framstående nordiska arkitekter och konstnärer filosofiska och
teoretiska infallsvinklar på kvalitet i konst, arkitektur och andra uttryck för kultur.
Det finns många svar på kvalitetsfrågor i samlingen. Men till syvende och sist handlar diskussionen om hur vi
skall bedöma prestationer eller verk och vilka kriterier som bör ligga till grund för kvalitetsbedömningarna.
En fråga om kvalitet. Mats Hultman, Stig Jarl, Eivind Kasa, Magnus Rönn, Simo Säätel. ART : den
institutionella konstteorin, konstnärlig kvalitet, en internationella samtidskonsten (Heftet) av forfatter Lars
Vilks. Pris kr 259. Se flere bøker fra. Mer om Greenland Parka Light Women fra Fjällräven Ufôret, lang
parkasversjon av den klassiske Greenland Jacket. Sydd i slitesterkt G-1000 med praktiske lommer og. Betong
med tillräckligt hög kvalitet till alla bostadsgolv i Sverige skulle öka omsättningen inom betongbranschen med
ca 50 miljoner kr/år. för att kunder ska kunna lämna in gamla utslitna G1000-produkter som blir till nya
G1000-produkter i samma höga kvalitet som ursprungsprodukten. (ord med motsatt betydning).

Bruk av synonymer er med på å berike teksten og øker tekstens kvalitet. Å gjenta et bestemt ord mange
ganger gjør teksten kjedelig.
Hvis du ønsker å bruke litt mer penger, kan du også få festivaltelt i høyere kvalitet med bedre rom til bagasje
og utstyr. Isabel Fraga, Spania. 2007 “Troverdighet og forførelse. Arkitektkonkurransenes retorikk i fire
eksempler”, i En fråga om kvalitet, red. Magnus Rönn, Santérus Förlag. GSM/MMS-kamera med HD-kvalitet.
SimPal-G4 er det nyeste GSM-kameraet på markedet i dag, og sender bilder i HD-kvalitet på e-post. Du kan
også få bilde tilsendt. Teltet er av veldig høy kvalitet. Isabel Fraga, Spania. I glemte helt å takke dere for
profesjonaliteten og bedriften. les mer. F DUEZ, Frankrike

