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BESKRIVNING

Ämnesord: narkotika, kroppsmodifiering, Mount Everest, Per Olof Sundman, bildkonst, V-2, glödlampor,
Samuel R Delany, 11 september, hemslöjd, Jorge Luis Borges, Joseph McCarthy, kentaurer, artificiell
intelligens, William Faulkner, Dora, Selma Lagerlöf, prostetik, Sven Christer Swahn, robotar, Katerina
Mistal, kriminologi, Judy Chicago, Fred Saberhagen, Claes Oldenburg, apatiska barn, Maurice de Guérin,
dendrologi, dataspel, ?ryska gummor?, kontrafaktisk historieskrivningLars Jakobsons essäer och artiklar
har ursprungligen varit publicerade i tidningar och tidskrifter mellan 1987 och 2010. Som alla
klippböcker av det här slaget fungerar Effekter som en indirekt presentation av det egna skönlitterära
författarskapet. Effekterna på, effekterna av: hans tro på fiktionen. Science fiction, givetvis. Leken med,
och misstänksamheten mot, den kontrafaktiska berättelsen. Det amerikanska arvet och samtidshistorien.
Funderingar kring medvetandet. Men också förtjusningen i det taktila, i konst och slöjd, något som han i
romanen Vännerna (2010) menade, tillsammans med språket, utgör stommen i den mänskliga
intelligensen.I artikeln om Per Olof Sundman gör Jakobson en grundlig genomgång av 70-talets debatt om
Sundmans nazistbakgrund, en analys som kastar välbehövligt ljus såväl över Sundmans författarskap som
över mytbildningars förenklande logik.Omslagsformgivare: Lars Jakobson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Terapi har inte bara bra effekter - "många riskerar att må sämre" | SVT ...

Effektpedaler har de senaste åren blivit mer än att bara färga din ton. Många bygger sitt sound runt pedaler
och kan då få sitt ...

Vägledning om kumulativa effekter vilka är viktiga i en specifik ...

substantiv; singular plural; obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form; nominativ: en
effekt: effekten: effekter: effekterna: genitiv: en effekts ...

Effekter - fralsningsarmen.se

Överblick över multifunktionella och prisbelönta ljuseffekter för nöjesindustrin med vassa interna
program och kan styras via DMX eller trådlös fjärrkontroll.
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