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"There will be time, there will be time, To prepare a face to meet the
faces that you meet", lyder några rader ur T. S. Eliots dikt The Love
Song of J. Alfred Prufrock. Människans ansikte är komplext och

mångtydigt. Det uttrycker våra känslor och reaktioner, medvetet eller
omedvetet. När vi ser en annan människas ansikte läser vi eller tror
oss läsa hennes sinnesstämning och karaktär, hennes tankar och
intentioner. Samtidigt är vi medvetna om att andra läser våra

ansikten. Ett intrikat samspel mellan genuint och spelat, medvetet
och omedvetet, pågår.

I denna antologi presenterar sju forskare i åtta bidrag en del av den
mångfacetterade forskning som finns kring hur människan tolkar
ansikten, såväl naturliga som animerade och skulpterade. Vi kan

bland annat läsa om datoranimerade ansikten och deras
användningsområden; om ansiktet i mänskliga möten, hur människor
gestaltar och reglerar sitt samspel i ansikte-mot-ansikte-situationer;



om karikatyren och ansiktet som skämt. Bidragen kommer från ett
brett mångvetenskapligt fält och vill ge underlag för diskussioner om
ansiktets kraft, dess implikationer och innebörder. En tankeväckande

och användbar bok, både för forskare och allmänhet. Boken
innehåller intressanta bilder av konstnärer som Gert Germeraad,

Mark Gilbert och Lovisa Ringborg.

KG Hammar har skrivit förordet.

Medverkande författare: Viveka Adelswärd, Ulf Dimberg, Olov
Engwall, Per-Anders Forstorp, Jan Holmberg, Lars-Christer Hydén,

Lena Johannesson.

Medverkar gör förutom professor Viveka Adelswärd och docent Per
Anders Forstorp, bokens två redaktörer, också Ulf Dimberg, Olov

Engwall, Jan Holmberg, Lars-Christer Hydén och Lena Johannesson.
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