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med den traditionelle forståelse af intertekstualitet som et virkemiddel, der skaber distance i filmoplevelsen. I
nutidens populærfilm er intertekstualitet et centralt virkemiddel som tværtimod skaber både genkendelse,
spænding og identifikation. Populærfilmen bruger netop referencer og citater for at skabe en fælles kulturel

referenceramme for et bredt publikum.
 

Genkendelsens glæde præsenterer både intertekstualitet som centralt teoretisk begreb i film og
medieforskningen og introducerer nye brugbare begreber og strategier til analyse og forståelse af hvad
intertekstualitet betyder i nyere populærfilm. Analyseeksempler omfatter bl.a. nyklassikere som L.A.

Confidential, The Hours, Twelve Monkeys, The Matrix, Magnolia og to dybdeborende analyser af Scream og
Pulp Fiction.
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