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Göteborg 12-05-22 

Någon annanstans, här inne samlar tio av Trinh T Minh-has viktigaste essäer 

skrivna under de senaste tjugo åren, och är den första av hennes böcker som 

utkommer på svenska.  

 
Vad betyder det att känna sig out of place på den plats du kallar ditt hem? 

När och hur framträder främlingen i ”den globala rädslans tidsålder”? 

Mycket står på spel och många motsättningar måste gestaltas på nytt: 

innanför och utanför, centrum och periferi, hemma och borta, säkerhet och 

osäkerhet. Trinh T Minh-ha berättar om ”gränshändelsen” och om 

immigration, exil, turism, översättningar och avvisningar. Hon berättar 

med hjälp av resonanser snarare än enligt en linjär logik, och låter konsten 

och litteraturen bli oskiljaktiga från den politiska teorin snarare än att 

renodla någondera. På så sätt kan hon närma sig gränserna mellan dåtiden 

och framtiden, den enskilde och kollektivet, de döda och de levande. I Trinh 

T Minh-has uppfordrande berättelser om tystnad och väntan framträder 

gränshändelsen efterhand som en zon där man kan ifrågasätta och stärka sin 

inre övertygelse för att ”vinna över en omöjlig situation”. 

 
Trinh T Minh-ha är filmare, författare och kulturkritiker samt verksam vid 

institutionerna för Retorik och Genus- och kvinnostudier vid University of 

California, Berkeley. Hon har skrivit en rad inflytelserika böcker inom post- 

kolonial teori, feminism och estetik.  

 
I samband med att boken släpps kommer Trinh T Minh-ha till Göteborg för 

att hålla en öppen föreläsning om ”gränshändelsen”.  

 
Tisdagen den 5 juni kl 19 på Win-Win, Tredje långgatan 13 b, Göteborg. 

 
Denna dag är också första recensionsdag. Kontakta Glänta så snart som 

möjligt om ni vill boka tid för intervju med författaren. För mer info kring 

föreläsningen och boken, se www.glanta.org. 
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