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Postmoderne film Per Helmer Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Hvad kendetegner den postmoderne film? 

Vi elsker de postmoderne filmklassikere som Fight Club, Pulp Fiction og Lola Rent. Men hvad er det, de
kan? Og hvad samler dem som genre?

Det postmoderne kommer ikke nødvendigvis efter det moderne, der er ingen startdato, og der bliver stadig
lavet postmoderne film. I bogen analyseres de postmoderne film som genre. Forfatteren viser, hvordan det er

muligt at opstille en række markører, der kan samles til en fælles genre. 

Bogen tilbyder en række værktøjer til forståelse og forhåbentlig også nydelse af den spændende,
provokerende og ofte også svært tilgængelige postmoderne film. 

Bogens første del gennemgår den postmoderne films genretræk og præmisser. Anden del gennemgår seks
film, hvor begreberne bliver anvendt i praksis.

Bogen er skrevet til brug i film- og medieundervisningen på ungdomsuddannelserne, men kan læses af alle
filmentusiaster.

Per Helmer Hansen er lektor i mediefag ved Ørestad Gymnasium og underviser på faglige og pædagogiske
kurser i gymnasiet samt forskellige lokaltv-stationer. Han er forfatter til en lang række populære
undervisningsbøger og videoproducer på en række undervisnings- og dokumentarprogrammer.

 

Forlaget skriver: Hvad kendetegner den postmoderne film? 

Vi elsker de postmoderne filmklassikere som Fight Club, Pulp
Fiction og Lola Rent. Men hvad er det, de kan? Og hvad samler dem

som genre?

Det postmoderne kommer ikke nødvendigvis efter det moderne, der
er ingen startdato, og der bliver stadig lavet postmoderne film. I

bogen analyseres de postmoderne film som genre. Forfatteren viser,
hvordan det er muligt at opstille en række markører, der kan samles

til en fælles genre. 

Bogen tilbyder en række værktøjer til forståelse og forhåbentlig også
nydelse af den spændende, provokerende og ofte også svært

tilgængelige postmoderne film. 

Bogens første del gennemgår den postmoderne films genretræk og
præmisser. Anden del gennemgår seks film, hvor begreberne bliver

anvendt i praksis.

Bogen er skrevet til brug i film- og medieundervisningen på
ungdomsuddannelserne, men kan læses af alle filmentusiaster.



Per Helmer Hansen er lektor i mediefag ved Ørestad Gymnasium og
underviser på faglige og pædagogiske kurser i gymnasiet samt
forskellige lokaltv-stationer. Han er forfatter til en lang række
populære undervisningsbøger og videoproducer på en række

undervisnings- og dokumentarprogrammer.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Postmoderne film&s=dkbooks

