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Shakespeare er velsagtens verdens mest anerkendte digter og forfatter. Hans værker har haft en ufatteligt stor
indflydelse på litteratur, kultur og verdenssyn i de mange år, der er gået siden hans død. Forskere fra vidt

forskellige områder har studeret hans værker på kryds og tværs, og arkitekturforsker og professor i
kunsthistorie Christian Elling har da heller ikke kunnet dy sig for at undersøge et lille hjørne af den store

bardes verden.

Bind 1 fortæller om Shakespeares brug af landskaber og natur som virkemiddel i sine værker. Hvordan spiller
årstiderne ind? Hvad har skoven, floden og marken gjort for hans værker? Og hvad beskriver de skønne

bygningsværker, der er udsprunget af den legendariske digters fantasi?

Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker.
Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han
talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie,

klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

 

William Shakespeare er velsagtens verdens mest anerkendte digter
og forfatter. Hans værker har haft en ufatteligt stor indflydelse på
litteratur, kultur og verdenssyn i de mange år, der er gået siden hans
død. Forskere fra vidt forskellige områder har studeret hans værker
på kryds og tværs, og arkitekturforsker og professor i kunsthistorie
Christian Elling har da heller ikke kunnet dy sig for at undersøge et

lille hjørne af den store bardes verden.

Bind 1 fortæller om Shakespeares brug af landskaber og natur som
virkemiddel i sine værker. Hvordan spiller årstiderne ind? Hvad har
skoven, floden og marken gjort for hans værker? Og hvad beskriver
de skønne bygningsværker, der er udsprunget af den legendariske

digters fantasi?

Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor,
forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk

barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i
løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian
Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie,

klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Shakespeare. Indsyn i hans verden og dens poesi. Bind 1. Landskabet&s=dkbooks

