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Tilfældet tektonik Claus Peder Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: Det er som om store dele af
arkitekturfotografiet hænger fast i et formelt højmodernistisk univers uden genreglidninger og renset for
enhver antydning af humor. Måske er det resultatet af en markedsmæssig logik snarere end et bevidst

fotografisk - eller arkitektonisk - valg.

Bygninger er dyre, og valget af rådgivere er i vid udstrækning baseret på tillid. Måske formidler det formelle,
teknisk beherskede fotografi at bygningen i lighed med fotografiet er behandlet omhyggeligt og teknisk

kompetent og at man derfor trygt kan vælge arkitekten som rådgiver? Alligevel kunne det være interessant at
se arkitekturfotografi der lod sig inspirere af andre fotografiske genrer. For eksempel modefotografiet der, i
forlængelse af kunstfotografiet, har en anderledes rig tradition for at lade det afbildede objekt indgå i nye
betydningssammenhænge eller udfordre det teknisk kompetente fotografi med snapshottets æstetik.  

 

Forlaget skriver: Det er som om store dele af arkitekturfotografiet
hænger fast i et formelt højmodernistisk univers uden

genreglidninger og renset for enhver antydning af humor. Måske er
det resultatet af en markedsmæssig logik snarere end et bevidst

fotografisk - eller arkitektonisk - valg.

Bygninger er dyre, og valget af rådgivere er i vid udstrækning
baseret på tillid. Måske formidler det formelle, teknisk beherskede

fotografi at bygningen i lighed med fotografiet er behandlet
omhyggeligt og teknisk kompetent og at man derfor trygt kan vælge
arkitekten som rådgiver? Alligevel kunne det være interessant at se
arkitekturfotografi der lod sig inspirere af andre fotografiske genrer.
For eksempel modefotografiet der, i forlængelse af kunstfotografiet,
har en anderledes rig tradition for at lade det afbildede objekt indgå i
nye betydningssammenhænge eller udfordre det teknisk kompetente

fotografi med snapshottets æstetik.  

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Tilfældet tektonik&s=dkbooks

