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”Vi har ikke længere 
nogen måder at holde 
balancen mellem 
kapitalisme og demokrati 
på. Vores ønsker som 
forbrugere og investorer 
vinder, fordi vores værdier 
som borgere ikke længere 
har nogen mulighed for at 
sætte sig igennem –
andet end i ophidset 
retorik rettet mod de 
forkerte fjender. Dette er 
den virkelige krise for 
demokratier i 
superkapitalismen”

Robert Reich



Statens tilbagetog & Markedets triumf 

Rollefordelingen mellem stat, marked og 
civilsamfund er destabiliseret. Den tredje 
vej er en illusion. Markedets forsøg på at 
iscenesætte fællesskabet karikerer det 
civile samfund.



Antivækst- og 
protestdiskurs:
forbrugsspiralen 
er en økologisk 
katastrofe og 
kapitalismens 
forsøg på at 
kanalisere 
fællesskabet ud i 
en falsk 
begærstil-
fredsstillelse.



Materialisme og forbrug er 
udtryk for bevidstløs 
dekadence der fører til 
varegørelse (ikke frigørelse) 
og værensglemsel.

Den intellektuelle og kulturradikale 
kritikker bærer livets byrde i det 
asketiske ideals tegn. 

Og derfor er..

materialisme og forbrug udtryk for mere 
eller mindre bevidstløs dekadence der 
fører lige lugt i værensglemsel – og denne 
varegørelse er har intet med frihed 
at gøre.



Shopping er udtryk for 
neoimperialistisk kulturdominans

(Amerika har jo aldrig selv har taget omvejen 
omkring kulturen). 



Fri os for oplevelsesøkonomiens    
eksklusionsmaskineri, siger den kritiske 
sociolog

Bl.a. fordi..

Detailhandlen forsøger at aptere sig til 
en form for forloren urbanitet som 
aldrig bliver bymæssig – den mangler 
noget: offentlighed, forskellighed, 
civil stolthed, historisk historie (måske) 
og ….





Er (shopping)atriet byens nye rum?
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