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Taideyliopistoissa on tehty, ohjattu, arvioitu ja analysoitu tutkimusta, joka on perustunut taiteelliseen toimintaan.
Taiteellisen tutkimisen ensimetreillä esitettiin kysymys, voiko jokin taideteko tai -teos olla taiteellista tutkimista. Tämä
on vakava kysymys, joka koskettaa käsitystämme tutkimisesta. Tämä on myös vähemmän vakava kysymys, joka
kuvaa suhdettamme taiteeseen: vaikka taide on elämän tärkeä osa, ilahduttaja, järkyttäjä, sulostuttaja, sen asema
muiden ihmistoimien joukossa ei ole koskaan samanarvoinen muiden toimien kanssa. Taiteeseen liittyy aina
yksittäisyys, minkä vuoksi emme voi olla varmoja, onko se tarpeellista tai välttämätöntä, edes sille yksilölle, jonka
taidetta se on. Sehän voi olla vain jonkun erehdys, suuren luokan vitsi tai mielen hairahdus. Yhden ihmisen taito ei ole
ennustettava, varma ja vakaa.u003cbr /u003e
Tutkimuksena tämä uusi alue on yhä alussa, avoin ja etsivä. Se perustuu taiteilijan ammattitaitoon, menetelmiin, joita
on koeteltu toistaiseksi vain toiminnassa. Olemme astumassa uuden askeleen, jonka jälkeen koettelu tapahtuu myös
teoriassa, mutta ei missä tahansa teoriassa…

The big ebook you must read is Taiteellinen Tutkimus Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer in simple steps. BESTEVERGIFT.COM in easy step and you can Free PDF it now.
Project bestevergift.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Open library is a high quality resource for free Kindle books.Here is the websites where
you can free download books. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews,
authors, titles, genres, languages and more.Site is a volunteer effort to create and share e-books online.
No registration or fee is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.
If you're looking for a wide variety of books in various categories, check out this site.Look here for
bestsellers, favorite classics and more.
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