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Analysér! Henrik J\u00f8ker Bjerre Hent PDF Hvad er sammenhængen mellem en vittighed om en sovjetisk
fangelejr og et eventyr af H.C. Andersen? Hvorfor er vi så fascinerede af andre kulturers syn på vores egen
kultur? Og hvad kan vi lære af Joseph Beuys’ kunstværk "Hvordan man forklarer billederne til den døde

hare"? I spændingsfeltet mellem filosofi, psykoanalyse, kulturstudier og sociologi giver Analysér! et overblik
over, hvorfor kulturen skal analyseres, og hvordan man kan gribe det an. Med baggrund i Freuds indsigt i, at

der ikke findes nogen ”normal” kultur, er påstanden, at alt kan være genstand for analyse. Bogen giver
samtidig idéer til og anvisninger på, hvad det vil sige at udvælge sine analytiske eksempler, og hvordan man
behandler dem med en præcision, der giver dem udsigelseskraft. En god analyse kan fremvise ting, vi ikke
vidste om os selv – og måske endda hjælpe os med at blive til andet og mere, end vi vidste, vi kunne være.
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