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nogle ting, selv om de ikke er slidte og sagtens kunne anvendes mange år endnu, mens man beholder andre i
årevis, på trods af at de slides og ældes? Hvordan er den konkrete, tingslige tidløshed mulig? Svarene finder
du i Æstetisk bæredygtighed, der beskæftiger sig med designstrategi og designanalyse samt bæredygtigt

design og æstetisk værdi. Bogen giver samtidig indblik i filosofisk æstetik og sammenkoblingen mellem den
filosofiske tilgang til den æstetiske oplevelse, design og bæredygtighed. Æstetisk bæredygtighed søger
retningslinjer for at reducere, gentænke og reformere forbrug. Den tilføjer med sit æstetiske fokus en ny

dimension til såvel skabelsen som forbruget af bæredygtige produkter samt til forståelsen og analysen heraf.
Bogen henvender sig til design-, kultur- og æstetikuddannelserne. Herudover vil den være interessant for alle

med interesse for bæredygtighed, æstetik og design af produkter.
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