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Epocher

Berocken vs Postmodernismen (memphis)

Barocken är en mycket lekfull och utsmyckad epoch 

och jämfört med postmodernismen är det mycket mer 

världsbaserad. Man använder sig av episka föremål i 

konst som oftast föreställde religiösa händelse, och 

arkitekturen har många onödiga och överflödiga 

smycken. 

Barocken verka tungt och mörkt bredvid den gladare 

och lättare postmodernismen som oftas beskrivs med 

ord som avvikelse, eklekticism, pastisch, collage och 

ironiskt. 

Postmodernismen är puristiskt och funktionell, man ser 

ett problem och kommer med lösningsförslag som 

utgår efter behovet. Barocken där emot ser en 

lösningen och försöker trycker in den i en icke 

existerande problem. 

Ordet Barock är negativt belastat i vissa språk så som 

Franska och Portugisiska där det betyder: 

•Portugisiska (barroco) = oregelbundet bildad pärla

•Franska (baroque) = vidunderlig, oregelbunden

Postmodernismen är definierad av följande 

kännetecken:

•En reaktion mot modernismens strävan efter förnuft, 

  objektivitet och framsteg

•Accepterandet av ett massmediadominerat samhälle, 

  där det inte finns någon originalitet änbart kopior, och 

  där satir, parodi och självreferens blir vanliga uttryckssätt

•Accepterandet av världens decentralisering, 

  globalisering, pluralism och fragmentisering

•Idén om att allt är relativt och subjektivt, till exempel 

  erfarenhet, mening, kultur och moral
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Rokokon vs Jugend vs Japanska träsnitt
Rokoko använder sig av mycket snäckor och 

asymmetriska dekorationer, som barocken var ordet 

negativt i början av användningen. Rokoko är än 

vidareutveckling av kinesiska stildrag fast ännu friare. 

Den verka mycket utsmyckande jämförd med Jugend. 

Dock att Jugend har sina stiliserande accenter och 

smyckande tilläg så gå rokoko betydligt längre med att 

klistra onödiga saker på grejer för att man ska veta hur 

mycket tid de lag ner på det. Rokoko käns också 

mycket med färgglad än Jugend, som verka nästan 

blek i jämförelse. Rokoko verka nog försöker överdriva 

på alla mögliga sätt den kan hitta på för att verka 

kraftfullt och pompös. 

Jugend som också kallas för art nouveau är en ganska 

lekfullt men mer tillbaka dragen stilart. Den verka 

mycket organiskt och ofta använder sig av långsmala 

element och växt. Frukten återkommer som en symbol så 

som dubbla fönster med små rutor i över delen.

Ukiyo-e eller som svennerna kalla de japanskt träsnitt är 

en mycket mer traditionellt och lugnt stilform jämfört med 

de två andra. Den är mer abstrakt i sin projicering av 

meniskar samt ändå realistiskt. ukiyo-e betyder så mycket 

som: bilder av den förbiflytande världen. Och oftast 

porträttera gamla sätt för jordbruk eller former av samhället 

som fanns i den dåtidiga Japan. Fast det fanns även en 

stor del av ukiyo-e som var erotiskt motiverande. På så 

sätt är det ju klart den mest vågande av de tre stilarna 

även när det verka så klassiskt.
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Antiken vs Modernismen

Antiken är mest definierat av sin tidpunkt, de mesta av de byggnaden och arkitektoniska verk från den tiden är begränsad i 

sen estetik av de i den tiden mögliga tillverksningsmethoder, ändå är det oftast väldigt stor och byggt för ett samhället som i 

en lång tidsram emellan då och nu inte fanns. Colosseum:et till exempel var byggt för att kunna vistas en mängd med 

människor och dock vi har sån där byggnaden ny för tiden så fanns de ändå inte för en lång tid efter antiken. Modernismen 

där emot ser ut så att den även idag stå ut från de vanliga byggnaden som vi nu för tiden har. De är vanligtvis byggt med 

moderna material som Villa Schröder, som kunde inte byggas hela vägen genom av samma material på grund av kostnader.
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Joshua Wedgwood
Heter egentligen Josiah Wedgwood, och är en keramiker och industriman. Han 

är mest känd för att tillverka oglaserade stengods i blå och grön med vita relief. 

Han uppfann egna pigment.

Eli Withney
Han uppfann en maskin som kunde göra bomull plantans råprodukt till en industrivara. Det sägs också att han var den första 

personen att bygga maskiner av olika delar som kunder ersättas. Och uppfann även den första fräs.

Isaac Singer
Han var en womanizer, och uppfinnare, fast vilde egentligen blir skådespelare, och efter hans första uppfinning, en stenborr, 

gav honom 200.000 USD gick han tillbaka till skådespeleri. Efter drygt fem år jobbade han som skylt tillverkare och uppfann 

en maskin för att bearbeta trä. Av en slump fick han jobba i ett företag där symaskiner blev lagade. Han insåg ett mekaniskt 

brist i maskinen och fick en patent i ’51 för en förbättrad variant. Efter en lång patent krig grundade han och tre andra före-

tag den första “patent pool” och grundade “Sewing Machine Combination”. I ’56 började de tillverka symaskiner för privata 

användare då de tills dess hade enbart varit industriella maskiner. Han expandera snabbt till Europa och blev därmed en av 

de första Amerikanska Globala Företagarna. Och tills idag kvarstår Singer’s design som den ända sättet symaskiner är 

byggd. Det sägs också att han var den förste som erbjud delbetalningar som hjälpte otroligt mycket med hans företags 

framgång.
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