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Kultur drejer sig blandt meget andet om 
afgrznsninger. Forskelle eller at skabe 
forskelle, distinktioner, der markerer 
hvad »man ikke er« i modsztning til 
(billedet af) noget andet, er  en kultur- 
konstit~ierende faktor. For at forståelse 
kali blive selvforståelse m5 den tage af- 
stand, afgrznse, distingvere. »Jeg er ik- 
ke som de andre, jeg er noget for inig 
selv«, som det ganske betegnende hed- 
der i refrzn'et i et  såkaldt lavkulturelt 
produkt inden for popkulturen. Således 
også med denne antologi, der på plura- 
listisk vis bzrer betegnelsen »mediekul- 
turer«, Media Cultures. Den vzlger sig 
som udgangspunkt en modstander, soin 
den kan spejle sig i ved at tage afstand 
fra den. Modstanderen påstås at hedde 
Frankfurterskolen, men ret beset er det 
dens mere melankolske udgave, sådaii 
som den kommer til udtryk i Horkhei- 
mer og Adornos Oplysningens Dialektik 
og dette vzrks  ene kapitel om Oplys- 
ning som massebedrag, der danner ud- 
gangspunkt. Det er således en god gam- 
mel og velafpr@vet prugelkiiabe, der 
holder for som udgangspunkt for nz r -  
vzrende kulturskabelse i den indleden- 

de programartikel. Og det holder Ador- 
no/Horkheimer da nok ogs i  til endnu 

engang - også selvom det samlede reto- 
riske perspektiv og den overordnede ar- 
gumentationsstruktur, som det pågzl- 
dende kapitel indgår i, er et noget andet, 
nemlig et omfattende idéhistorisk opgor 
med et bestemt trzk ved en vesterlandsk 
oplysnings-, rationalitets- og afgrzns- 
ningstznkning, der slår om i sin egen 
modsztning. 

Media Cultures har tydeligvis brug 
for denne selvkoiistruerede platforin at 
stå på, sådan som også den kritiske hu- 
manistiske medieforskning i Danmark 
har gjort det siden starten i 70erne. Det, 
man muligvis kan undre sig over, er, at 
denne gamle krikke endnu engang trzk- 
kes af stalden for at etablere et ståsted 
eller en trzdemolle for medieperspekti- 
ver her i begyndelsen af 90erne. Det re- 
sulterer i hvert fald i en meget simpel 
dichotoinisk grundfigur bestaende af 
pessimisme contra optimisme, dystopi 
contra utopi, formynderi (paternalisme) 
contra (valg)frihed, som på den måde 
vil fors@ge at strukturere og fastlåse vo- 
re tankebaner. Det ejendommelige er, at 
antologien udmzrket er klar over 
grundmekanismerne i sådanne trivielle 
forskelsszttende greb som konstituenter 
i kulturskabelse. Men den bryder sig, 
når det indledningsvist kommer til styk- 
ket, ikke om at tage sin egen medicin. 
Vi skal, som traditionen byder, have no- 
get at tage afstand fra. 

Om det nu ganske simpelt skyldes at 
antologien i @vrigt har svzrt ved at fin- 
de en legitimerende fzllesnzvner for si- 
ne forskellige artikler og essays, skal 
vzi-e usagt. Men alt i alt er sagerne i den 
forstand på betryggende vis indrammet 
af gode gamle sp@gelser. 

Den noget spogelsesagtige indram- 

ning om de 10 artikelbidrag understre- 
ges af undertitlen ~Reappraising Trans- 

Elektronisk version af artikel i KK 80,  Forlaget Medusa 1996




