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Minimalismens æstetik Ulrik Schmidt Hent PDF Forlaget skriver: Minimalismens æstetik er en tværgående
undersøgelse af den amerikanske minimalisme inden for billedkunst og musik i 1960´erne og 1970´erne.

Minimalismen har siden 1960´erne haft en markant betydning inden for alle kunstarter og står i dag som en af
efterkrigstidens væsentligste æstetiske strømninger. Samtidig kan mange af minimalismens æstetiske
principper ses som forløbere til vor tids digitale æstetik inden for nyere videokunst, elektronisk musik,

netkunst og grafisk design.

I bogen behandles en række af minimalismens væsentligste værker fra Frank Stellas stribede malerier, Donald
Judds kasser, La Monte Youngs droneeksperimenter og Steve Reichs båndloops til ambiente installationer af
eksempelvis Richard Serra, Bruce Nauman, Robert Smithson og Brian Eno. Disse analyser danner baggrund
for en diskussion af minimalismens fundamentale tværæstetiske virkemidler, så som enhed og ensartethed,

desubjektivering og dehierarkisering, instrumentalitet, processualitet, ambiens og gentagelse.

Minimalismens æstetik er den første dansksprogede udgivelse i bogform om minimalisme og også
internationalt en af de første komparative undersøgelser af minimalismen som tværæstetisk kategori. Bogen
har med sin tværfaglige karakter relevans for alle med interesse i minimalismen som specifik kunst- og

musikhistorisk strømning og som æstetisk fænomen i bredere forstand.
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