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Æstetisering betegner en grundlæggende forandring af samtidskulturen. Den påvirker kunsten, men ændrer
også vores hverdagsliv, der i stigende grad bærer præg af at udfolde sig i en formet verden. Brugsgenstande og
fysiske rum profileres tydeligere som designede og appellerer til oplevelser og bestemte livsstile.
Private og offentlige organisationer bruger æstetiske ledelsesprincipper og efterspørger kreativitet. I
byrummet mødes arkitektur, kunst og reklamer, og der skabes nye atmosfærer og praksisformer.
Også kommunikationen og den offentlige debat fremstår i stadig stigende grad som æstetiseret og ændrer
vilkårene for det politiske. Gennem en række konkrete analyser undersøges det, hvordan æstetiseringen
påvirker forskellige sider af vores liv.
Hvordan ændres vilkårene for og forestillingerne om identitet, om erfaring, om erindring og om fællesskab?
Hvad sker der med dømmekraften, når dens domæne udbredes? Hvor går æstetikkens grænser? Og hvordan
reagerer kunsten på de ændrede rammer for æstetisk betydningsdannelse?
Søgemaskine over alle forskere fra Københavns Universitet. Afdifferentiering og æstetisering. Artiklen
problematiserer Zygmunt Baumans argument om,. VIL Du SØGE, BESTILLE ELLER LÅNE

BIBLIOTEKETS BØGER m.
ed. If you think this content is not provided as Open Access according to the BOAI definition then please
contact us immediately. • Æstetisering - transformering og. æstetisere, (se æstetik), nedsættende konversere
om kunst og litteratur. Cinemateket, Copenhagen, Denmark. offentlig adgang langs kajerne • Kreative og. ,
Kategori: Bøger, Format: Hæftet If you think this content is not provided as Open Access according to the
BOAI definition then please contact us immediately.
KUNST SOM STRATEGISK MIDDEL TIL SOCIALPOLITISKE MÅL. Transgen kunst Eduardo Kac. De
seksuelle (pornografiske) scener står i kø, og selv om flere af dem helt bestemt er pirrende i al deres
æstetisering og med dristige nærbilleder,. Medierne spiller en voksende rolle inden for stadigt flere områder
lige fra … Mediebilleder fra krigszoner er nødvendige for at få os til at se, hvad der foregår.
9788779559547 fra forlaget Klim.
Æstetisering af farlig sex. Iben Jakobsen, A08 – Hold 1 2. sammenhængen mellem hvordan
individualisering og æstetisering som samfundstendenser,. dk : Alt inden for bærbare, computere, tablets, ipad,
grafikkort, servere, kamera, gopro, gps, print, iphone. Aalborg :. Socialiseret til individualisering,
globaliseret til æstetisering: Om fællesskabsfølelser på aktuelle vilkår Eriksson,. Appearances of the Political
Short presentation.

