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Tænk nyt! Og tænk ud af boksen! Igen og igen og igen!                  
  

Kreativitet udkommer den 3. september 2018
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I dag skal vi genopfinde os selv, vores arbejde, vores virksomhed og vores liv med jævne – men uforudsige-

lige – mellemrum. Disruption er godt nok dette års massepsykose og modefænomen, men kreativitet er det 

permanente åg, vi de seneste par årtier frivilligt har taget på vores skuldre. Vi vil så gerne være kreative, og 

vi accepterer, at kreativitet er blevet et krav, vi konstant må kæmpe for at leve op til. For nok er kreativitet 

ifølge september måneds Tænkepause en menneskelig grundevne. Men nogle er alligevel mere kreative end 

andre. Det var for eksempel ham den hollandske maler, der måske, måske ikke skar sit øre af i et anfald af 

kreativ udfoldelse.   

Jan Løhmann StephenSen

Adjunkt ved Æstetik & Kultur på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus 

Universitet. Han har i sin forskning primært beskæftiget sig med, hvordan vi deltager i 

både kreative og demokratisk-politiske processer. 

ForFatteren kan kontakteS på:

aekjls@cc.au.dk eller 87163041

Kreativitet er nr. 61 i serien 

Tænke pauser. Alle bøger i seri-

en fås også som lyd- og e-bøger 

og kan købes i abonnement på 

forlagets hjemmeside.

”Vi er blevet enormt besatte af, at vi skal være kreative. Hver især 

og som samfund. Til gengæld er vi knap så optagede af, hvordan 

og hvorfor vi er kommet på den idé. I min forskning interes-

serer jeg mig især for, hvorfor vi har opfundet kreativiteten på 

den måde, vi har. Og ikke mindst, hvilke interesser der ligger bag 

denne kreativitets-iver.”  

“Det sprog og de ord, vi bruger, når vi taler om kreativitet, peger 

næsten entydigt i retning af ideen om kreativitet som en indivi-

duel evne. Men i virkeligheden er mange af de kreative ting, vi 

foretager os, kollektive handlinger. Og vel at mærke handlinger, 

som ikke bare involverer andre mennesker, men også materialer 

og teknologier. Min forskning går ud på at udvikle et bedre sprog 

til at tale om dette.”

Den 3. september opfører Nørrebro Teater Tænkepausen LIVE. 
Komiker og journalist Sebastian Dorset er vært for monolog og levende talkshow.


