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Tilblivelser: Aktuelle kulturanalyser tegner et billede af samtidskulturen og af de såvel lokale som globale
dynamikker, der er på spil heri. Bogen præsenterer en række nedslag, hvorigennem væsentlige tendenser i
samtidskulturen undersøges, f.eks. den kreative eller smarte by, digitaliseringen af medier og kulturarv,

eventgørelse og brugerinddragelse i den offentlige kultur, fanturisme og politiseringen af populærkulturen.
Stoffet hentes bl.a. fra ungdomsserien Skam, subkulturen urban exploration, Olsen-banden som

erindringssted og Copenhagen Phil som flashmob.

I bogen anvendes den samtidige kulturanalyse i traditionen fra det, der internationalt går under betegnelsen
cultural studies. I en dansk sammenhæng tales der om nye eller samtidige kulturstudier i markeret forskel til
den form for kulturanalyse, der bedrives inden for de klassiske æstetiske eller antropologiske kulturstudier.
De nye kulturstudier er kendetegnet ved deres udgangspunkt i det aktuelle, lokale og hverdagslige – for

derfra at brede perspektivet ud i tid og rum.

Bogen indledes med en oversigt over teorier, temaer og metoder i de nye kulturstudier. Herefter følger en
række analyser, og hvert kapitel afsluttes med en kort præcisering af det metodiske greb, der anvendes, med
henblik på undervisningsbrug i kulturfag på universiteter og andre videregående uddannelser. Men bogen
henvender sig også til professionelle i kultursektoren og til den alment samtids- og kulturelt engagerede

læser, der her kan hente nye vinkler på og en dybere forståelse af samtidskulturen.
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