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BESKRIVNING

Den senkapitalistiska epokens extrema narcissism har förändrat våra liv i grunden, hävdar den
sydkoreanske filosofen Byung-Chul Han. Det offentliga rummet domineras av bilder som uppmuntrar till
sexuellt begär, samtidigt som våra privata beteenden blir alltmer inriktade på konsumtion - också av kärlek
och intimitet. Här utvecklar Han sin kritik av den kommersiella sexualiseringen och pekar på ett alternativ.
Eros besegrar depressionen.Byung-Chul Han, född 1959 i Seoul, Sydkorea, är verksam i Tyskland som
kulturteoretiker och professor vid Universität der Künste i Berlin. Han har kallats »den digitala tidsålderns
filosof« och har skrivit en rad uppmärksammade böcker om den kulturella norm som de nyliberala
marknadskrafterna ger upphov till. Om »Trötthetssamhället« (2013):»Filosofisk pärla av koreanen
Byung-Chul Han, bosatt i Berlin, som skriver kritiskt om det ständigt uppkopplade samhället. Ett måste
för mobilmatta människor.«Karin Olsson, ExpressenOm »I svärmen« (2014):»Att den koreanske
kulturfilosofen Byung-Chul Han finns tillgänglig på svenska är ett rikedomsbevis.«Andreas Ekström,
Sydsvenskan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Eros agoni | Stockholms Stadsbibliotek

Eros Agoni has 507 ratings and 45 reviews. Trevor said: The central concern of this book is the idea that
love is something that is under strain by moder...

Litteratur: Byung-Chul Han - Eros agoni - Tidningen Kulturen

Audiolibro: La Agonía de Eros por Byung Chul Han

The Agony of Eros - Project MUSE

Den senkapitalistiska epokens extrema narcissism har förändrat våra liv i grunden, hävdar den
sydkoreanske filosofen Byung-Chul Han. Det offentliga rummet ...
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EROS AGONI
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