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Det foreliggende skriftet Om kjærligheten (De amore), datert 1469, var opprinnelig tenkt som en kommentar
til Platons Symposion, Drikkegildet i Athen fra 380-årene f.Kr. - en hyllest til kjærlighetsguden Eros, med det
skjønne og det gode som det sant guddommelige. Platon hadde som alltid, gitt sitt filosofiske verk en dialogisk
form - her: taler holdt ved et drikkelag. Ficino lar i likhet med Platon «kommentaren» bestå av taler ved en
sammenkomst, i dette tilfelle på Platons fødsels- og dødsdag den syvende november. En årlig feiring som
takket være Lorenzo il Magnifico ble gjenopptatt i 1468 etter et avbrekk på tolvhundre år. Det var Lorenzos
farfar, den gamle Cosimo av Medici som hadde gitt Ficino i oppdrag å oversette alle Platons dialoger til latin.
De amore ble så til som et selvstendig verk for å utfylle oversettelsen og presentere en spesiell form for
platonisme. Her finner vi en videreutvikling av Platon i retning av en altomfattende filosofisk-teologisk
synkretisme. Ficinos kjennskap til antikke diktere og filosofer preger fremstillingen. Dialogens deltagere var
kjente personer i Ficinos samtid og behandler temaet kjærligheten fra forskjellige vinkler.
Senere oversatte Ficino selv De amore til sitt morsmål italiensk, dvs. toskansk.
For å aktualisere Ficinos kjærlighetsfilosofi, er det som innledning tatt med et bidrag fra den norske platoniker

Aasmund Brynildsen fra 1973, i tillegg til en innledning ved redaktøren for bokserien om renessansens
filosofer, Tore Frost.
Velkommen til Amore Ristorante & Pizzeria I vår restaurant i Kjøpmannsgata kan du nyte god mat & drikke
gjennom hele året.
Hos oss kan du velge å spise i. Hvorfor Sportamore? Fri frakt & Fri retur Snabba hemleveranser Ingen
tollavgifter; 30 dagars öppet köp Prisgaranti på alla produkter Kjøp treningsklær, sko og. Forestillingen, som
har tittelen “Con Amore” (med kjærlighet) gir publikum en kveld spekket med musikalske høydepunkter og
mye humor. Nordic Tenors erklærer. Kjøp sexleketøy, sexy undertøy, kostymer og masse tilbehør. Vi har stort
utvalg på alt av erotiske produkter til gode priser med rask og diskre levering.
"di amore" betyr "av kjærlighet", og det er nettopp vår kjærlighet til utsøkt espresso vi vil dele med deg.
Nordic Tenors fortsetter å turnere med sin nye forestilling Con Amore i 2017, og det er nå lagt ut en rekke nye
konserter i spilleplanen. For billetter, klikk deg. Medlemssider. Bilder og videoklipp. Konsertopptak Kom
sommer. Konsertopptak Julefred. Komiteer Nike. Historien bak Nike begynner på 60-tallet når Bill Bowerman
og Phil Knight innledet et samarbeid.
Bowerman var på den tiden løpetrener på universitetet i. Amora har avviklet driften på Træna. Vi takker våre
kunder for 4 flotte år! En varm, fruktig eau de toilette fra Cacharel. Amor Amor fra Cacharel er en pasjonert,
sensuell duft som hyller kjærligheten, både ny og gjenoppdaget.

