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Vi kan skrue op for lyden og synge med. Eller vi kan slukke for fjernsynet, hvis skønsangen i X Factor og
Dansk Melodi Grand Prix bliver for skinger. Helt lukke ørerne kan vi ikke, og vores ører hører efter 360 grader rundt. Selv når vi sover, er de i gang med at fortolke, hvad lydene fortæller os. For selvom vi ikke hører
lyd på samme måde, er verden aldrig helt stille. Lyd er endog et kraftfuldt våben. Prøv bare at lytte efter i
Lyd, marts måneds Tænkepause.
Anette Vandsø
Postdoc ved Institut for Kommunikation og Kultur, Center for Sound Studies, Aarhus
Universitet. Hun forsker i, hvordan vores omgang med teknologier og materialer skaber vores kultur, og hun er deltager i Det Frie Forskningsråd Sapere Aude EliteForskprogram.
Forfatteren kan kontaktes på:
vandsoe@dac.au.dk eller 23 23 40 68

”Det er nemt at undervurdere lydens rolle i vores kultur. For
lyd er på sin vis et banalt fænomen. Den opstår som et tilfældigt
biprodukt, når børnene spiller bold, eller kopimaskinen er i gang.
Men lyd er aldrig ’bare’ lyd. Lyd er kultur, design, videnskab og i
øvrigt et effektivt våben.”
Lyd er nr. 57 i serien Tænke

”Vi bruger lyd til at beskytte vores privatsfære med støjdæmpende

pauser. Alle bøger i serien fås

hovedtelefoner og til at ekspandere grænserne for videnskabens

også som lyd- og e-bøger og

verden. Lige nu står der for eksempel to observatorier i USA, som

kan købes i abonnement.

lytter til dansende sorte huller over 1,3 milliarder lysår væk.”
”Som forsker er jeg fascineret af lydens, lytningens og lydteknologiernes evne til at forme vores verden. Det er den fascination, jeg
ønsker at videregive til læseren af denne Tænkepause”.

Den 4. marts opfører Nørrebro Teater Tænkepausen LIVE.
Komiker og journalist Sebastian Dorset er vært for monolog og levende talkshow.
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