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What is the relationship between cinema and spectator? This is the key question for film theory, and one that
Thomas Elsaesser and Malte Hagener put at the center of their insightful and engaging book, now revised
from its popular first edition. Every kind of cinema (and every film theory) first imagines an ideal spectator,
and then maps certain dynamic interactions between the screen and the spectator's mind, body and senses.
Using seven distinctive configurations of spectator and screen that move progressively from 'exterior' to
'interior' relationships, the authors retrace the most important stages of film theory from its beginnings to the
present-from neo-realist and modernist theories to psychoanalytic, 'apparatus,' phenomenological and
cognitivist theories, and including recent cross-overs with philosophy and neurology.
This new and updated edition of Film Theory: An Introduction through the Senses has been extensively
revised and rewritten throughout, incorporating discussion of contemporary films like Her and Gravity, and
including a greatly expanded final chapter, which brings film theory fully into the digital age.
Topplisten - TV-serier - Film på CDON.
COM.

Lave priser og rask levering. Størst utbud av dvd-filmer, Blu-ray filmer til lave priser og med rask leveranse.
På TV 2 Sumo finner du et stort utvalg filmer – nye titler blir lagt til jevnlig! Lisa Loven Kongsli (37) får
oppleve premiere på både sin første sønn, og sin første Hollywood-film i løpet av en uke Filmrommet er en
nettbasert klikkefilmtjeneste (video-on-demand) som tilbyr film til skoler, bibliotek og offentlige institusjoner.
Ansvarlig distributør for. Biografiske filmer er å finne på kinomenyen med jevne mellomrom, og for tiden kan
du se Alan Turing knekke tyske koder i The Imitation Game, mens The Theory of. Førpremiere: The Mummy.
Vi inviterer til førpremiere på The Mummy onsdag 7. juni kl.
21:00 på Colosseum kino. Det blir løper, fakler, pressevegg, røykmaskin, DJ. Address: Georgernes verft 12,
NO-5011 Bergen, Norway • www.biff.no • Org.nr.
/ VAT: 980 555 704 • "1984" (G. Orwell) Grundig analyse av "1984" på engelsk. Inkluderer biografi av
forfatteren George Orwell. Analyse/tolkning Alt om film, spill og TV-serier!. Kommentarer Siste Mest
kommentert. Siste kommentarer. The Mummy; Adrian Pedersen: Så den komme.

