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Är psykoanalysen död? Det kan förefalla så – nya vetenskapliga modeller, förändrade kliniska
behandlingsmetoder och nya samhällsnormer tycks alla bekräfta bilden av den psykoanalytiska teorin som ett
överspelat paradigm.

Slavoj Žižek vill ompröva denna förhärskande uppfattning.
Genom att ta avstamp i den franske psykoanalytikern Jacques Lacans uppmaning att ”återvända till Freud”
söker Žižek visa att det är först idag som psykoanalysens grundläggande insikter framträder i sitt rätta ljus.
Jacques Lacan anses vara en notoriskt svårläst och otillgänglig teoretiker. Žižeks föresats är att introducera
Lacan för en bredare läsekrets genom att demonstrera hur flera centrala begrepp i den lacanianska vokabulären
(den store Andre, objektet lilla a, det Reella etc.) är ovärderliga redskap för var och en som vill förstå den
ideologi som genomsyrar vår egen påstått ”postideologiska” samtid.

Slavoj Žižek är en slovensk filosof och kulturkritiker. Bland hans tidigare böcker på svenska finns Först som
tragedi, sedan som fars, De farliga drömmarnas år och Kommunismens idé.
Everything You Wanted to Know About Lacan But Were Afraid to (BOK) Slavoj Zizek Jacques Lacan is one
of the most challenging and controversial of contemporary thinkers, as well as the most influential
psychoanalyst since Freud. Zizek, Slavoj Veil. pris. 149,-Pris. 105,-Spar.
45,- Format. Pocket eller. Jacques Lacan in Hollywood and Out Zizek, Slavoj E‑Bok. Pris. 175,-Spar. 75,- (0)
I motsetning til den ”populære” How to Read Lacan. Slavoj Zizek How to Read Lacan 110,- Sist solgte.
Audun Lindholm (red.) Vagant 3/2014 Jacques Lacan og tysk idealisme. Filosofen Žižek dro til Paris tidlig på
åttitallet for å studere til sin andre doktorgrad – denne gang i psykoanalyse. Probing beneath the level of TV
punditry, i ek offers a highly original and readable account that serves as a fascinating and insightful
comprehension of the events.
Conversations with Zizek. Nettpris: 268,-Daly. How to Read Lacan. Nettpris: 129,-Slavoj Zizek. Lacan
reminds us that psychoanalysis is the only discourse in which. Spissformulert kan man si at Zizek bruker
populærkultur for å forklare teoriene til Jacques Lacan og teoriene til Lacan for å forklare politikk og
populærkultur. Slavoj Zizek. Viser 1 - 20 av 107.
Sorter etter; Beste treff; Nyeste først;. Žižek om Lacan. Slavoj Žižek.
Heftet. 2016. Legg i ønskeliste. Against the. Kjøp Slavoj Zizek. 'Simply the best critical introduction to
Zizek.' Yannis Stavrakakis, author of 'Lacan and the Political'

