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BESKRIVNING

Ros, var blev du så röd? Frågan, som med litet god vilja kan sägas vara en estetisk fråga, är ställd av den
amerikanske poeten Kenneth Koch, som tillsammans med John Ashbery, James Schuyler och den tidigt
döde Frank O"Hara brukar föras samman under begreppet New York-skolan. Författarna var sinsemellan
ganska olika, men förenades av ett intresse för europeisk modernism och bildkonst och ett avspänt
intellektuellt förhållande till språket.Kenneth Koch (1925-2002) är författare till en svit dikter om olika
slags estetik, "On Aesthetics", som ingår i samlingen One Train från 1994. Ur sviten presenteras nu på
svenska tjugofyra mer eller mindre koncisa exempel, pedagogiskt arrangerade i någotsånär kronologisk
ordning. Jonas Ellerström har översatt och boken har titeln Om estetik. Den utgör nr 3 i Trombones nya
serie Svavel. Inledningsfrågan? Den utgör titeln på en av Kochs böcker om hur man lär barn skriva poesi
(en annan heter Önskningar, lögner och drömmar), och lekfullhet och nyfikenhet, två "barnsliga"
egenskaper, är just ett par av Kenneth Kochs främsta tillgångar som diktare. Välkomna till
estetiklektionen!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Specialist inom laser och estetisk kirurgi - Laser & Estetik

Skolan och den radikala estetiken handlar om kultur, estetik och lärande. Den handlar också om
yttrandefrihet, offentlighet och demokrati.Estetiken har sällan ...

Om kliniken - Formedico Estetik

Ordspråk om Estetik, Tycke och Smak och citat om Estetik, Tycke och Smak - Sveriges största samling
ordspråk och citat!

Om Företaget | Oral Estetik Sthlm AB

Institutionen för kultur och estetik ligger i Manne Siegbahnhusen på Frescativägen 22B-26.
Vägbeskrivning från tunnelbanestationen Universitetet
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