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teknologier og netværk, hvor kultur og natur er vævet ind i hinanden, at det bliver stadig vanskeligere i
praksis at opretholde skellene mellem politik, videnskab, teknologi og natur. Vi har aldrig været moderne er
en blændende analyse af paradokserne i det moderne, oplyste projekts distinktioner mellem naturvidenskab,
humaniora og samfundsvidenskab, og et forsvar for en tænkning, der er hybrid og kompleks som verden selv.

Latours ambitiøse og provokerende bog udkom første gang på fransk i 1991 og regnes i dag for en
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