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Boken ger en inspirerande introduktion till konstvetenskap och ingår i vår nya serie med introduktioner till
estetiska ämnen.I denna kortfattade och precisa bok ger Dana Arnold en introduktion till de frågor, debatter
och föremål som tillsammans utgör konstvetenskap som disciplin. Genom att använda ett brett urval av

bilder, från statyerna på Påskön till Super Mario Brothers«, visar författaren hur konstverken själva kan vara
en utgångspunkt för hur vi kan »läsa« konsthistorien och ger förslag på flera olika sätt som vi kan uppskatta,

tänka kring och förstå konst på och förmedlar därigenom en effektiv och lustfylld entré till den
konstvetenskapliga världen.Med en ordlista över tekniska termer och en förteckning av adresser till
användbara hemsidor är detta på samma gång en ovärderlig och lättillgänglig introduktion till ett

fascinerande ämne.Dana Arnold är professor i arkitekturhistoria vid Universitetet i Southampton och chef för
Centret för studier i arkitektur och urbanism.

Konstvetenskap en introduktion. Konstteori en introduktion av Cynthia Freeland. Boken ger en inspirerande
introduktion till konstvetenskap och ingår i vår serie med introduktioner till estetiska ämnen. Delkurs 1 ger
en allmän introduktion till konstvetenskap som universitetsämne med tematiska studier av olika sammanhang

medier och objekt samt insikt i det konstvetenskapliga studiets historiska och teoretiska förändring.
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Boken ger en inspirerande introduktiontill konstvetenskap och ingår i vår serie med introduktioner till
estetiska ämnen. Utgivningsår 20060901 Isbn 9789187215759 Utgivare Raster förlag Översättare Staffan

Lundgren Mediatyp BC. 113000.0 Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria 6 sp. VÄRD
Björn Fjæstad. Introduktion till konstvetenskap 6 sp FCÅboHögskolan på Åland. Tänk på att man även kan

köpa begagnat privat eller på antikvariat. Konst och visuell kultur i Sverige. Dana Arnold. Köp boken
Konstvetenskap en introduktion av Dana Arnold. Konstvetenskap en introduktion av Dana Arnold. Pris 192
kr. Göra en djupdykning från grottmålningar till konceptkonst? Funderar du på att jobba som konstvetare
eller läsa av intresse? Eller vill du veta vad vi gör? Om konstvetenskap. Konstvetenskap i ordets moderna
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