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Materialiseringer n a Hent PDF Genstande. Rum. Kroppe. I årtier har kulturforskningen fokuseret på
sproglige konstruktioner og tegnenes spil. Men nu er tingene og det materielle for alvor vendt tilbage. Det
kræver analyser af det materielle som dynamiske og betydningsproducerende processer, relationer og

praksisser: som materialiseringer.

I denne antologi stiller otte forfattere fra forskellige forskningsområder skarpt på genstandenes, rummenes og
kroppenes materialiseringer ved at analysere, hvad og hvordan materialitet 'gør' og 'gøres'. Inspireret af nye
materialitetsteorier og især af Actor Network Theory indkredser forfatterne, hvordan teorierne kan omsættes
til analytiske greb i mødet med empirien. Det metodiske fremstår kommenteret imellem artiklernes empiriske

analyser, der spænder fra undersøgelser af historisk erindring i Stalin's World, en østeuropæisk
oplevelsespark, kroppenes pinagtige tilstedeværelse på en akademisk konference, flyvemaskinens

redefinering af nationale rum i det tidlige 20. århundrede, praktiserende lægers håndtering af tid, fransk
rødvins geografi og til 28.000 udstillede pillers overvældende tilstedevær på British Museum. En fyldig

introduktion præsenterer forskningsfeltet og placerer antologiens artikler i en overordnet teoretisk
sammenhæng.
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omsættes til analytiske greb i mødet med empirien. Det metodiske
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