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Arkitektur - også kalt byggekunst eller stedskunst - utgjør en helt sentral del av vår kulturhistorie: historien om
våre bygde omgivelser.
Men denne historien er ikke alltid like lett å tyde. Denne korte arkitekturhistorien er en verdifull veileder til
denne spennende delen av vår kulturhistorie. Den gir en første innføring i "
"den vestlige verdens"
" byggekunst, helt fra Midtøstens første enkle hus fra rundt 8000 f.Kr. fram til dagens byggverk. Hovedtrekk i
norsk kultur- og arkitekturhistorie er også med. Teksten er gjennomillustrert med over 200 strektegninger og
kronologiske tabeller.
Boken er ny i sitt slag, og gjør byggekunstens spennende historie tilgjengelig for et bredt publikum. Samtidig
vil denne arkitekturhistorien være av særlig interesse for skoleverket og for studenter innen arkitektur og
estetiske fag.
arkitekturhistorie.no underlegges for tiden stÃ¸rre omleggingsarbeider. NÃ¥r dette er overstÃ¥tt, vil nytt stoff
legges ut. "Modernismen" 1900-tallet i Europa "Modernismen" 1900 - tallet i Europa "Modernismen" 1900 tallet i Norge Murarkitektur i Tønsberg: Frimurerlogen, Kammegaten 4 Tønsberg Frimurer Broderforening ble

grunnlagt i 1890. I 1923 ble tomten i Kammegaten 4 gitt i gave til. Fagwikien inneholder artikler som har
tilknytning til kunsthistorie, arkitekturhistorie og bygningsvern.
I tillegg er vi opptatt av ikonografi og estetikk. Gresk og romersk kunst og arkitektur.
Bli kjent med minoisk, klassisk gresk og romersk kunst og arkitektur. Bruk nettressursene til å oppleve og
lære om arkitektur. Rjukan Byanlegg Sam. Eyde som var bygningsingeniør, var veldig opptatt av utseende og
arkitektur. I tillegg til arbeidsgrupper for kraftverk og industribygg, ble det. – alt du trenger å vite om tre og
skog. Treveven er laget spesielt for deg som er ung. Har du sans for arkitektur eller design? Liker du
teknologi? Nasjonalromantikk var en kulturhistorisk epoke som hadde sitt opphav i strømninger i den tyske
kulturkrets for 200 år siden. Nasjonalromantikken fant sine særegne. automatisk fredete kulturminner,
bygningsvern, forskning kulturminner, forvaltningsplan, forvaltningspraksis kulturminner, klima
kulturminner, kulturarv, kultu Den egentlige verdien i et stemjern, en høvel eller en sag av høy kvalitet ligger i
kunnskapen om hvordan man bruker redskapene og hvilke muligheter de representerer.

