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TRICKSTERPRISEN 2015
KLASSISK ANTROPOLOGI TIL FORSTÅELSE AF 

NUTIDENS VERDEN

Hvert år i forbindelse med Instituttets dag uddeler Institut for Antropologi og Gemeinschaft Tricksterprisen til 
en studerende, der kan komme med et opfindsomt og velargumenteret forslag til, hvordan man med afsæt i den 

klassiske antropologi kan forstå (og muligvis løse) et nutidigt problem i det danske samfund. 

I den klassiske antropologi findes et enestående, men desværre ofte overset skatkammer af etnografisk og 
antropologisk indsigt i menneskers og samfunds skaberkraft og evne til at løse problemer. Det er Tricksterprisens 

formål at aktivere denne viden og indsigt og vise antropologiens evne til at udspænde sig over tid og rum.

Deltagere skal være studerende indskrevet på Institut for Antropologi under Københavns Universitet. 
Bidragsydere må være indstillet på, at bidrag kan blive offentliggjort og anvendt af andre. De indleverede bidrag 

bliver bedømt af et panel bestående af repræsentanter fra Institut for Antropologi og Gemeinschaft.  

Vinderen belønnes med ti klassiske 
antropologiske værker foreslået af 
danske doktorer, professorer og lektorer 
i antropologi. Disse klassiske værker 
udgør fortsat stor inspiration for alle 
antropologer.

JESPER POULSEN-HANSEN
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DEADLINE

DEADLINE FOR 
BIDRAG ER 

D. 9. JUNI 2015 KL. 23.59. 

BIDRAG SENDES 
ELEKTRONISK TIL: 

JESPER@GEMEINSCHAFT.DK 

BEDØMMELSEN BEROR PÅ BIDRAGETS ANTROPOLOGISKE 

FUNDERING, OG HVORVIDT DET PÅ EN NYTÆNKENDE 

MÅDE VISER DEN KLASSISKE ANTROPOLOGISKE VIDENS 

FORTSATTE STYRKE. 

I år fokuserer Tricksterprisen 
på MIDLERTIDIGE BYRUM og 
FÆLLESSKABER i en dansk eller 
international nutidig kontekst. Det kan 
være pop-up-byrum, byhaver, Distortion-
festival, Carlsberg, industrihavnenes 
nye brug eller andre byrum, der bruges 
midlertidigt. Spørgsmålet er: Hvad er 
fællesskabernes muligheder og problemer 
i forbindelse med opblomstringen af 
midlertidige byrum? 

Bidraget skal indeholde en motiveret 
beskrivelse og et forslag til, hvordan 
problemet kan forstås og løses med 
afsæt i klassisk antropologi. Med 
klassisk antropologi forstås der i denne 
sammenhæng monografier eller andre 
tekster fra før ca. 1965. Bidrag må 
maksimalt fylde 3 A4-sider (5000 tegn). 
Bidrag skal være skrevet på dansk og 
overholde almindelige formalia. 

+45 40 75 15 74

jesper@gemeinschaft.dk

www.gemeinschaft.dk

Sankt Gertruds Stræde 5, 5.
1129 København K

VI ER EN ANTROPOLOGISK 
VIRKSOMHED MED SPECIALE 

I HVERDAGSLIVET 
I BYER OG BOLIGOMRÅDER. 

VI HAR FOKUS PÅ 
BORGERINDDRAGELSE, LOKALE 

RESSOURCER OG RESILIENS.


