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7

Forord

Tilblivelser: Aktuelle kulturanalyser udspringer af den tradition for sam-
tidig kulturanalyse, der opstod i 1960-70’erne som et alternativ til de 
eksisterende kulturfag, henholdsvis de æstetiske og de antropologi-
ske. Den samtidige kulturanalyse starter til forskel herfra i det sam-
tidige, geografisk nære og hverdagslige – og spreder derfra perspek-
tivet ud i tid og rum. Den samtidige kulturanalyse er samtidig af en 
kritisk teoretisk observans og sætter fokus på forholdet mellem det 
æstetiske og det politiske. I det foreliggende værk vedkender vi os tra-
ditionen, idet vi samtidig omsætter den til en nutidig, global kontekst 
og tilbyder en fornyelse af det kritiske blik gennem nye teoretiske og 
metodiske møder. Det er vores håb og ambition, at bogen vil kunne 
bruges bredt inden for de mange nye såvel som gamle kulturfag, der 
beskæftiger sig med kulturanalysen som disciplin, og at den samti-
dig kan inspirere professionelle inden for og alment interesserede i 
kulturfeltet i bred forstand. Bogen er blevet til på baggrund af sam-
arbejdet i en forskningsgruppe ved Syddansk Universitet i Kulturel 
Transformation og er sammensat af bidrag fra de deltagende forskere. 
Nogle er i dag ansat ved andre universiteter eller kulturinstitutioner, 
men alle bidrag refererer til fælles diskussioner af transformations- 
og tilblivelsestemaet, hvorfor bogen også fremstår som et samlet bud 
på det teoretiske, metodiske og tematiske spektrum i den samtidige 
kulturanalyse.

Vi takker Humanioras Publikationsudvalg og Institut for Kulturvi-
denskaber, begge ved Syddansk Universitet, og Syddansk Universi-
tetsforlag for velvillig støtte, Maria Davidsen for sproglig og teknisk 
bistand og de eksterne reviewere for grundig læsning og feedback. 
Derudover har flere af bidragyderne udarbejdet deres bidrag med 
støtte fra forskellige råd og fonde, herunder Velux Fonden, henholds-
vis deres museums- og humaniorasatsning (kapitel 9 og 10).

Erik Granly Jensen og Anne Scott Sørensen,
 marts 2018




