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Kroppen her i rummet nu Hent PDF Forlaget skriver: I 1980'erne har der fundet en omfattende nyordning sted
inden for kulturlivet i bred forstand En ny måde at forholde sig til tilværelsen på, der har sit grundlag i
ændrede eksistensvilkår. Post-modernisme, post-modernitet, 80'ernes nye livsstil, 80'ernes tidsånd - er

begreber, der er blevet brugt som betegnel-se for den nye situation.
I Kroppen her i rummet nu, som er beregnet til undervisningen i ungdomsuddannelserne, gives der et signal

af og eksempler på denne nye strømning i kulturlivet.
Et signalement i form af en bred introduktion, der på idehistorisk grundlag gør rede for "det post-moderne"
og baggrunden derfor: "det klassiske" og "det moderne". Herudover rummer introduktionen en beskrivelse af,
hvordan det post-moderne viser sig på en række af kulturlivets områder: litteraturen, arkitekturen, reklamen,

moden, filmen mm.
Tekstudvalget, der udgør hovedparten af bogen, giver eksempler på de nye tendenser inden for en lang række
områder: lyrik, novelle, arkitektur, billedkunst, reklame mm. Desuden er der tekster, der søger at beskrive

og/eller kritisk belyse de nye tendenser. Der er et stort udvalg af farvebilleder.
E. Stig Nielsen er cand. mag. i dansk og religion og lektor på Nørresundby Gymnasium.

Bogen kan anvendes i danskundervisningen på gymnasiet, HF, HH og andre tilsvarende uddannelser.
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