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Ise Svend Hvass Hent PDF Forlaget skriver: Ise - Japan's Ise shrines - Ancient yet new af arkitekt Svend M.
Hvass beskriver den urgamle arkitektur - og hvordan den i dag har indflydelse på moderne bygningskunst.

I 14 afsnit fortælles om forskellige aspekter af shinto-religionen, Ise-helligdommens historie, kostbare skatte
og arkitektur. Hvert kapitel afrundes med en reference til nutidig, japansk bygningskunst, så man kan se

shinto-arven i japansk arkitektur, og hvordan den inspirerer ikke alene nutidens japanske arkitekter, men også
mange vestlige, heriblandt danske.

Til bogen hører der en kronologi, der år for år dækker perioden fra år 600 og frem til 1999 og som på den ene
side nævner hovedværker i den japanske arkitektur, mens der overfor står bygningsværker fra retsen af

verden.

Ise - Japan's Ise Shrines - Ancient yet new er den første bog, der sætter shintotemplet ind i en både historisk,
religiøs og nutidig arkitektonisk sammenhæng.

Bogen der alene udgives på engelsk, er rigt illustreret med farvefotos, historiske billeder, tavler m.v.
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