
17

och erkänner det omöjliga i att helt enkelt välja det ena eller det andra 
(och detta är en innebörd av ”spekulation” som återvinner vissa, men 
definitivt inte alla, av de implikationer som Hegel såg i termen).

Detta innebär inte att vi ska acceptera de speciella smakomdömen 
som fällts av dessa filosofer, vilka alla kan förefalla oss ytterligt date-
rade, inte heller flera av deras personliga filosofiska övertygelser, vilka 
idag kan te sig sammanflätade med en viss historisk-filosofisk konjunk-
tur som inte längre är vår. Frågorna om subjektets och erfarenhetens 
förtingligande som ett nödvändigt moment i autonomin, om sinnlighe-
ten och meningens ursprung i en sammanflätning av kropp och värld, 
om sanningen som öppenhet och undandragande i förhållande till den 
värld och jord som bestäms av teknicitetens universella utbredning, 
måste tänkas på nytt och omformuleras i förhållande till den samtida 
tekniken, vetenskapen och politiken, till mediernas och institutioner-
nas rum, vilket är absolut motsatt att förkasta dem som antikverade 
gester hos en reaktionär kulturkritik.

En estetisk-filosofisk uppgift är otvivelaktigt att ge sig i kast med de 
nya former för konstnärlig praxis som aktivt gör motstånd mot tradi-
tionella former för estetisk njutning, som i den konceptuella konsten 
och allt som följt i dess kölvatten, vilka i många fall arbetar med ett 
fullkomligt undandragande av sinnlighet och försöker att direkt artiku-
lera rumtidens former på en begreppslig nivå. En sådan förlust – eller 
omstrukturering – av erfarenheten måste emellertid själv tänkas, och 
den måste också förstås som en öppning mot andra former av sinn-
lighet och erfarenhet som skulle ha förblivit osynliga och till och med 
obegripliga för tidigare generationer. Frågan om konstellationen av 
begrepp och åskådningar, om kroppen och sinnena, och om relationen 
mellan verk och sanning, finns fortfarande hos oss idag, och till och 
med på ett intensifierat sätt. Våra samtida fantasier och projektioner, 
det sätt på vilket löftet eller hotet om våldsamma transformationer av 
vår livsvärld, vårt kroppsliga sensorium och vår erfarenhet av rum och 
tid fortsätter att hemsöka oss, visar uppgiftens vikt. 

På många sätt utgör nuet en repetition av 1900-talets början – å ena 
sidan är det ett steg upp på en helt ny teknologisk plats, där en oändlighet 
av nya erfarenheter och medvetandet återstår att utforska, å andra si-
dan utlöser det samma ångest och fantasier som plågade den tidiga mo-
dernismen: en förlust av jag, identitet och stabilitet, en bruten relation 
mellan den tilltagande enskildheten hos Erlebnis, som definieras i mot-
sats till kontinuiteten hos Erfahrung, och dess fästpunkter i rum och tid. 
Forskning om nya visuella teknologier, nya sätt att tänka kroppens och 
organismens band till dess omgivning och till sig själv, bidrar till att för-
skjuta och omforma traditionella humanistiska föreställningar baserade 
på en det inre livets fenomenologi, och bidrar till ett stegvist utsuddande 
av gränsen mellan det organiska och det teknologiska (vilket redan var 
ett tema i det tidiga avantgardet, i vänstern från Benjamin till Kracauer, i 
högern från Spengler till Jünger). Liv, språk, medvetande, erfarenhet, är 
alla begrepp vars betydelse förefaller mindre säkra idag än någonsin, om 
vi betänker den gradvisa detroniseringen av människan som the zoon 
logon echon, som animal rationale, genom en hel serie begrepp som 
härrör från informationsteorin, livsvetenskaperna och en mängd andra 
discipliner som bidrar till att decentrera humanismens subjekt. Vad gäl-
ler konsten som en experimentell konstruktion av modeller för erfaren-
het, ett sätt att tränga in i ursprunget till vår sinnliga värld och en oändligt 
undflyende ”jord” som utgör grunden för vår ändlighet, förblir den spe-
kulativa filosofiska estetikens uppgift lika viktig som tidigare, även om 
inga av våra föregångares enskilda smakomdömen eller lösningsförslag 
får binda oss: för att hålla traditionen vid liv måste man ständigt förråda 
den, tvinga den att öppna sig och underkasta den krafter som kommer 
från det yttre, vilket är vad den spekulativt-filosofiska estetikens tradi-
tion, som jag vill förstå den, alltid har handlat om.

Ovanstående text är en redigerad version av ett föredrag hållet vid 
symposiet “Aesthetics and Politics: Law, Literature, and Philosophy” 
vid Södertörns Högskola, 11 november 2006.

Konsumtion som 
spatial praktik
Av Daniel Koch

Bara för såvitt den en gång för alla frigörs från sin gängse mening, 
att vara en mekanism som tillfredsställer behov, kan konsumtio-
nen uppfattas som definierande för vår industriella civilisation. 
För konsumtionen är förvisso inte en passiv process av absorbe-
rande och införlivande som står i kontrast till den föregivet aktiva 
formen av produktion, och alltså skulle ställa två överförenklade 
mönster för beteende (och alienation) mot varandra. Det måste 
göras klart från början att konsumtionen är en aktiv relation (inte 
bara till objekt, utan också till samhället och världen), en form av 
systematisk aktivitet och en total och övergripande respons som 
ligger till grund för hela vårt kulturella system. (Jean Baudrillard, 
The System of Objects, 199)1

Av de franska teoretikerna i sin generation är kanske Jean Baudrillard 
den som flitigast diskuterat konsumtion och hur massproduktion och 
reklam påverkar samtidskulturen. Han var en av dem som etablerade 
termen konsumtionssamhälle, som blivit allt mer relevant för vårt 
”västerländska” samhälle där att leva allt mer är synonymt med att 
konsumera och shoppa – ett liv som levs i kommersiella rum eller som 
definieras av föremål som är köpta i dessa för att senare konsumeras. 
Det är kanske till och med så att Baudrillards tidigare texter är mer rele-
vanta idag än när de först publicerades, eftersom konsumtion har vuxit 
sig än starkare som en aktiv form av identitetsskapande och social po-
sitionering; alla förväntas idag när som helst på gatan kunna beskriva 
sig själva och sin stil för att sedan se det tryckt i en gratistidning morgo-
nen efter. Genom konsumtion och användande av symboler som klä-
der, möbler och andra föremål av såväl vardaglig som mer etablerad 
kulturell karaktär definierar vi oss själva, våra identiteter och vår plats i 
samhället. Samtidigt har det offentliga rummet i allt högre grad byggts 
igen, stängts och transformerats till konsumtionsplatser. Till och med 
offentliga torg, gator och centrum har mer eller mindre drastiskt om-
formats till inomhusköpcentrum eller gallerior, allt med en retorik som 
bygger på att de ska bli mer tillgängliga och bekväma.2 Även om en så-
dan retorik kan beskriva en sann intention ökar härigenom möjligheten 
till kontroll och övervakning, ofta outsourcad till privata entreprenörer. 
Detta är ett fenomen som har fått kulturgeografen Sharon Zukin att tala 
om ”Pacification through Cappuccino” (The Cultures of Cities).Genom 
att etablera sådana konsumtionsplatser begränsas vad som är möjligt 
att göra, och för vem det är möjligt, utan att någon behöver sätta upp 
skyltar och patrullera platserna. Livet levs idag så att säga både genom 
en konsumtionslogik och i ett konsumtionsrum.

Detta betyder att sådana konsumtionsrum – om de så är köpcentra, 
varuhus, biografer eller hem – behöver studeras närmare. I ett sådant 
projekt återstår ännu mycket arbete, och än mer så om man vänder 
blicken mot vardagens konsumtionsplatser, eftersom konsumtions-
teorier ofta fokuserar på andra frågor än vad som händer just där, i bu-
tiker, köpcentrum, kiosker och varuhus där saker köps och säljs, iden-
titeter förhandlas och strukturer etableras. Förvisso finns studier som 
intresserar sig för denna problematik men dessa tenderar att missa 
fundamentala delar av processen eftersom den situerade karaktären 
hos föremål och människor under shoppingtillfället – tillsammans med 
den kollektiva förhandlingen om identiteter, tillhörigheter, status, och 
kategorier – ofta lämnas åt sidan. 

Konsumtionssamhället definieras av att sociala strukturer och so-
ciala relationer (och därmed jaget) i alla fall på ytan bestäms av kon-
sumtion förstådd både som en aktivitet (att konsumera) och som en 
uppsättning symboler (vad som konsumeras) – ett steg i kapitalismens 
utveckling som de tidigaste industriella samhällena uppnådde under 

förra århundradet. 3 Jämfört med industrisamhället har utvecklandet 
av identiteter, sociala strukturer och status idag flyttat från vår plats i 
produktionskedjan till hur vi definieras av vad vi konsumerar, samtidigt 
som mer och mer av livet består av att just konsumera. Konsumtion är 
att konsumera vad någon annan har tillverkat och alltså kan läsandet 
av en bok ses som konsumtion, en akt som inte innefattar, och alltså 
inte behöver innefatta, en ekonomisk transaktion eller shopping.

Denna utveckling är sammanlänkad med en förändring av hur före-
mål producerar eller bär på sociala relationer: det som konsumeras, 
konsumeras framför allt på grund av sina egenskaper som tecken. Det-
ta har blivit möjligt genom förändringar i produktionsförhållanden och 
distributionen av föremål. En viktig aspekt av detta är det Baudrillard 
kallar primära egenskaper har tappat sin betydelse. Istället för bruks-
värdet är det sekundära kvaliteter, i korthet estetiska eller symboliska 
värden, som är viktiga. Vid en viss mättnad spelar skillnader i funktio-
nalitet eller användning endast en marginell roll och valet baseras på 
symboliska egenskaper. Detta symboliska värde är för Baudrillard inte 
bundet till produktion eller några inneboende egenskaper i objekten, 
utan beror på deras position i objektsystemet:

Traditionella symboliska objekt (verktyg, möbler, huset självt) 
förmedlade de verkliga relationerna eller en direkt upplevd situa-
tion, och deras substans och form bar tydliga avtryck av denna 
relations medvetna eller omedvetna dynamik [...] Sådana objekt 
konsumeras inte. För att bli ett konsumtionsobjekt måste objek-
tet först bli ett tecken. Det vill säga: det måste bli i viss mening bli 
till något yttre i förhållande till en relation som det nu bara beteck-
nar. (The System of Objects, 200)

Det är en sådan process, där föremål inte längre har ett värde baserat 
på hur det har producerats, och där sammanhanget de producerats i 
har osynliggjorts av tillverkningsprocessen som ledde Henri Lefebvre 
till att tala om abstrakt rum.4 Föremålen förvandlas till konsumtions-
objekt då de övergår från bruksvärde till tecken och de inneboende 
kvaliteterna – i den mån några sådana överhuvudtaget existerar – får 
ge plats åt de relationer som föremålen symboliserar. Relationer som 
i sin tur definieras av den roll de spelar i konsumtionen snarare än pro-
duktionsförhållandena. När sådana värden dessutom definieras av ett 
teckensystem ökar abstraktionen, eftersom teckensystem primärt 
verkar genom distinktioner och åtskillnader – något som gör deras 
mening instabil. Detta innebär inte att det finns en medvetenhet om 
detta förhållande eller att det ens upplevs så. De flesta upplever det 
nog snarare som att kvaliteterna finns i föremålen själva, eller som Ju-
dith Williamson beskriver det i Decoding Advertisments:

Idén om tecken som representationer, om meningen som existe-
rar i förväg och är tillgängliga för oss, är väsentliga för den ideologi 
inom vilken vi förefaller vara fria aktörer, förmögna att förstå en 
värld som har ordning och mening, vilket i sin tur döljer det faktum 
att denna ”ordning” och ”mening” givetvis är bestämda av ideolo-
gin och inte på något ”faktiskt” sätt ”redan” finns i världen. (74)5

Vad som gör ett differentierande system såsom teckensystemet så 
starkt är deras strukturlikhet med de sociala system som fungerar på 
ett liknande sätt. 6 Denna förändring av samhället, offentliga rummet 
och former för sociala relationer, produktion och konsumtion, innebär 
att vi – för att förstå rummets roll i dagens samhälle– också måste för-
stå dessa konsumtionsrum. Det är dock viktigt att betona att vad vi står 
inför är en kulturell situation snarare än en historisk utveckling.

Konsumtion som Shopping
I den mån som shopping skall förstås både som ett sätt att konstru-
era identiteter och sociala relationer och som ett utagerande av dem 
måste begreppet tänkas i relation till den större kontext som konsum-

tionssamhället utgör: å ena sidan som en aktivitet som har att göra 
med sociala distinktioner, å andra sidan som ett uttryck för individuell 
smak och inre begär. Konsumtionen måste förstås som en tolknings-
process snarare än som ett enkelt införskaffande av varor och sättas i 
relation till både hur identitet uttrycks genom föremål och hur identitet 
konstrueras genom konsumtion. Konsumtionssamhället är ett sam-
hälle som innehåller en ideologi som kräver att alla representerar sin 
identitet genom konsumtion, och även om dessa ”jag” är autentiska 
och unika och existerar internt i subjektet, kan de bara finna sig själva 
genom massproducerade föremål.

Detta slag av identitetsproduktion har varit föremål för många teo-
rier om shopping, men som socialantropologen Daniel Miller tydligt 
har visat innebär detta stora problem för hur fenomenet ska förstås.7 
Frågan om jaget och de identitetsskapande processerna behandlas 
samtidigt och förstås som väsentligen sammanknutna.

För en sådan diskussion är också en distinktion av begreppen shop-
ping och konsumtion viktig eftersom skillnaden dem emellan ofta 
tenderar att blir så otydlig att de blir identiska. Eftersom konsumtion 
tidsmässigt, socialt och rumsligt är ett vidare begrepp än shopping, 
kan shopping förstås som en specifik konsumtionsakt. Shopping är 
emellertid inte detsamma som att köpa eller införskaffa något, utan 
något helt annat. Man skulle kunna säga att shopping är det som pågår 
fram till dess att ett beslut att köpa, eller inte köpa, något fattas – ett 
slags navigerande, tolkande och förhandlande i det system av objekt 
som presenteras i konsumtionsrummet.

Här stöter vi också på ett av problemen i stora delar av shoppingteo-
rin och framförallt inom säljteorin. Fokuseringen på själva köpet och 
försäljningssiffrorna riskerar att dölja komplexiteten i shoppingen som 
aktivitet, och att lägga tonvikten vid endast denna del riskerar att ge 
en missvisande analys. Detta åtföljs ofta av en överbetoning av shop-
ping som en individuell handling, vilket resulterar i att man missar dess 
roll som en social och kulturell process. Flera studier börjar med att 
analysera konsumentvärden och konsumentval som fanns och skedde 
före och utanför shoppingen i sig, ett synsätt som återkommer såväl 
i reklam som i mode- och livsstilsmagasin. Samma slags antaganden 
om psykologiska förhållanden och inneboende begär som skall age-
ras ut, som är som mest vanligt förekommande i säljteorin, ligger ofta 
också till grund för stora delar av den teori som är kritisk till den, som till 
exempel Miller, vad som skiljer dem åt är vilka begär dessa antas vara. 
Hur en unik individualitet ska kunna skapas utifrån en konsumtion av 
massproducerade varor diskuteras sällan, att vi både kan och borde 
göra det presenteras istället ofta som ett faktum.

Avsikten här är inte att förneka möjligheten till ett val. Som Baudril-
lard säger måste shopping ses som något som inkluderar en grad av val 
och intention, en grad av individualitet, och inte som ren marknadsma-
nipulation där konsumenter blir slavar under marknadsföring och mo-
denycker. Poängen är att shoppingen är kontextuell – en dynamisk och 
komplex aktivitet där begär uppstår, utvecklas, förändras och försvin-
ner – som kan förvandlas till köp eller inte baserat på en mängd fakto-
rer varav många finns inneboende i shoppingaktiviteten och kontexten 
i sig. På grund av dessa inneboende egenskaper kan denna aktivitet 
inte hänvisas till val och värden utanför den som sedan skulle införas. 
Shopping är lika mycket en konstruktionsprocess som ett uttryck för 
pre-existerande behov och begär, lika mycket en konstruktion av ett 
objektsystem som ett val inom ett system som redan definierats av 
reklam och tidskrifter.

Förändringen av varorna från individuella objekt med ”egna” iden-
titeter till massproducerade föremål definierade som relativa tecken 
har betydelse för shopping som aktivitet, allt medan konsumtionssam-
hällets ideologi lyckas fylla dem med en känsla av att de är bärare av 
individualitet och identitet. Man kan till och med säga att shopping som 
aktivitet, i alla fall i dess moderna bemärkelse, uppstår först när en 
sådan transformation skett. Denna förvandling har gått hand i hand 
med den betoning på analyser av objekt som i viss utsträckning skett 

tions of the reification of the subject and experience as a necessary 
moment in autonomy, of sensibility and the origin of sense in an inter-
lacing of body and world, and of truth as openness and withdrawal in 
relation to the world and earth of a universal deployment of technicity, 
must be rethought and reformulated in relation to contemporary tech-
nology, science, and politics, to the space of the media and instiutions, 
which is the absolute opposite of simply discarding them as the anti-
quated gestures of a reactionary cultural critique.

An important aesthetic-philosophical task would undoubtedly 
be to grapple with new modes of artistic work that actively resist 
traditional modes of aesthetic enjoyment, as in conceptual art and 
everything that has followed in its wake, which in many cases pro-
ceed by way of an almost complete withdrawal of sensibility and 
attempt to directly articulate forms of space-time on a conceptual 
level. Such a loss—or restructuring—of experience has however it-
self to be thought, and must also be understood as an opening to-
wards other dimensions of sensibility and experience, which would 
have remained invisible and even incomprehensible to earlier gen-
erations. The question of the constellation of concepts and intuitions, 
of the body and the senses, and of the relation between work and 
truth, still remain with us today, and even in an intensified sense. The 
state of our current fantasies and projections, the way in which the 
promise or threat of violent transformations of the life-world, of our 
bodily sensorium, and of our experience of space and time continue 
to haunt us, show the importance of the task. 

In many ways the present constitutes a repetition of the beginning 
of the 20th century—on the one hand it is a step to a wholly new tech-
nological plateau, where an infinity of new modes of experience and 
consciousness remain to be explored, on the other hand it unleashes 
similar anxieties and fantasies that beset early modernist conscious-
ness: a loss of self, identity, and stability, and a disconnection be-
tween the increasing singularity of Erlebnis, defined in opposition to 
the continuity of Erfahrung, and its anchoring point in time and space. 
Research into new image technologies, new ways of conceiving the 
body’s or the organism’s nexus with its surroundings and its self-re-
lation, continue to displace and reshape old and traditional humanist 
conceptions based on a phenomenology of interiority, and contribute 
to a gradually unfolding blurring of the border between the organic and 
the technological (which was already a theme in the early avant-garde, 
from the left-wing versions of Benjamin and Jünger, to the right-wing 
counterparts in Spengler and Jünger). Life, language, consciousness, 
and experience are all concepts whose significance seems less sure 
today than ever before, given the gradual dethroning of Man as the 
zoon logon echon, the animal rationale, by a whole set of concepts 
derived from information theory, the life sciences, and a host of other 
disciplines that contribute to the decentering of the subject of human-
ism. With respect to art as an experimental construction of models of 
experience, a probing into the origins of our sensible world and an in-
finitely elusive “earth” that forms the bedrock of our finitude, the task 
of a speculative philosophical aesthetics remains as important as ever, 
although neither the particular judgments of taste nor the solutions 
proposed by our predecessors should constrain us: to keep the tradi-
tion alive one needs to constantly betray it, pry it open, and subject 
it to forces from the outside, which is precisely what the tradition of 
speculative-philosophical aesthetics, as I would like to understand it, 
has always been about.

The text is a edited version of a talk given at the symposium “Aesthet-
ics and Politics: Law, Literature, and Philosophy” at Södertörn Univer-
sity College, Stockholm, November 11, 2006.

Consumption as Spatial 
Practice
By Daniel Koch

Just so long as it is freed once and for all from its current meaning, 
that of a mechanism for satisfying needs, consumption may in-
deed be deemed a defining mode of our industrial civilization. For 
consumption surely is not that passive process of absorption and 
appropriation which is contrasted to the supposedly active mode 
of production, thus counter posing two oversimplified patterns of 
behavior (and alienation). It must be made clear from the outset 
that consumption is an active form of relationship (not only to 
objects, but also to society and the world), a mode of systematic 
activity and global response that founds our entire cultural sys-
tem. (Jean Baudrillard, The System of Objects, 199)1

Of the French theorists of his generation Jean Baudrillard was perhaps 
the one most concerned with consumption and the effects of mass 
production and advertising on contemporary culture. He was one of 
the major contributors to the establishment of the term consumer so-
ciety, a term that has grown increasingly relevant in a society such as 
our “Western” culture where life to the utmost degree is consump-
tion and shopping—a life lived in commercial spaces or defined largely 
by artifacts bought in commercial spaces and used primarily by be-
ing consumed. Perhaps Baudrillard’s early writings are even more 
relevant and important today than when they were first published, 
as consumption has become our main form of active identity building 
and social positioning, where everyone is expected to be ready to de-
scribe themselves, in the middle of the street, in term of their choices 
of styles, only to see their statements printed in free morning papers 
the next day. Through consumption and the use of symbols such as 
clothes, furniture, and other cultural or mundane items, we define our-
selves, our identities, and our positions in society. At the same time 
public spaces, to a high degree, have been closed or transformed into 
commercial spaces. Even public squares, streets, and city centers 
have been subject to more or less drastic transformations from open 
space to indoor malls or shopping centers, and the official rhetoric 
claims that this will make them more available and comfortable.2 While 
this rhetoric may be true in intent, the patterns and possibilities of 
control are intensified, often outsourced to a private entrepreneur. A 
phenomenon that has led the cultural geographer Sharon Zukin to coin 
the expression "Pacification through Cappuccino" (The Cultures of Cit-
ies). Through the establishing of such places of consumption in parks 
and other public spaces, the possibilities of action and agency become 
more limited without the need for official signs or patrolling personnel. 
Today life is, so to say, lived both through a logic of consumption and in 
spaces of consumption.

Hence these spaces of consumption—be it in the form of malls, de-
partment stores, cinemas, or our homes—call for closer scrutiny. Such 
a project still has a long way to go, and even more so if we turn our 
attention to everyday consumption spaces, as most theories tend to 
focus on other issues than what happens in the shops, malls, stores, 
or kiosks where things are bought, identities are negotiated, and struc-
tures emerge. While some studies has shown interest in this phenom-
ena they leave out fundamental parts of this process in that they dis-
regard the situated quality of commodities and people in the shopping 
event as well as the collective negotiation of identities, belongings, 
statuses, and categories that occur in these spaces. 

What constitutes consumer society, or a society of consumption, is 
that social structures and social relations, and thereby also the Self, are 
at least superficially defined by consumption, both as an activity (con-
suming) and of social signs (what is consumed)—a stage of capitalism 

that the earliest industrial societies reached during the last century.3 
Compared to the situation in the early industrial society, the formation 
of identities, social structures, and status has been displaced from pro-
duction to consumption, and an increasing number of sectors of life 
are filled up with consumption, i.e., consuming that which someone 
else has produced. In this way reading a book may very well be an act 
of consumption, even though it is neither per se an economic activity, 
nor shopping, or even a result of shopping as such.

This evolution entails a change in the role of commodities as pro-
ducers or bearers of social relations: that which is consumed is by and 
large consumed due to its qualities as distinctive signs, an evolution 
made possible by a change in the mode of production and the pro-
liferation of items. This is a situation where the importance of what 
Baudrillard calls primary qualities is lost. The use of objects has been 
superseded by the secondary qualities, in short, the aesthetics or sym-
bolic value of the objects. At a certain point of saturation the “func-
tional” or “use-oriented” differences of commodities tend to become 
marginal, and choices are made on the basis of their symbolic value. 
As Baudrillard suggests, this symbolic value is no longer connected to 
production, it is not derived from inherent qualities in the object, but 
from their position in the system of objects:

Traditional symbolic objects (tools, furniture, the house itself) 
were the mediators of a real relationship or a directly expe-
rienced situation, and their substance and form bore the clear 
imprint of the conscious or unconscious dynamic of that relation-
ship. […] Such objects are not consumed. To become an object of 
consumption, an object must first become a sign. That is to say: 
it must become external, in a sense, to a relationship that it now 
merely signifies. (The System of Objects, 200)

It is such a process, where the commodity no longer has a value based 
on its production, where the contexts of its production are even ren-
dered invisible by the mode of production itself, that lead Henri Lefe-
bvre to speak of the evolution of abstract space.4 Commodities are 
turned into consumption objects as they are converted from use value 
to sign value, and where their inherent qualities (in as far as such ex-
ist) give way to relationships of which they are mere signs defined by 
their role in consumption rather than in production. Furthermore, the 
value and identity of commodities as signs add to such an abstraction, 
because they derive their meaning from a system of signs structured 
through difference, which makes meaning unstable. This does not im-
ply that we consciously perceive it as such—in fact most people are 
likely to perceive qualities and identities as residing in the products 
themselves. On another level this logic however looks rather different: 

The idea of signs as representational, of meanings pre-existing 
and accessible to us, is essential to the ideology in which we 
seem to be free agents, able to understand a world which has 
order and meaning: which in turn obscures the fact that this ‘or-
der’ and ‘meaning’ are, of course, determined by ideology, and 
are not ‘actually’ and ‘already’ in the world. (Judith Williamson, 
Decoding Advertisements, 74)5

What makes the differential system of signs so potent and pervasive 
is its structural similarity to social and cultural systems, which by and 
large also function as structures of differentiation.6 This transforma-
tion of society, public space, and the modes of social relations, produc-
tion, and consumption means that one of the primary ways to under-
stand how space affects people and society will have to pass through 
an understanding of the commercial space of consumption, since, as a 
result if this, public and private life has changed too. It is of importance, 
however, to recognize that this is a cultural situation rather than a his-
torical evolution. 

Consumption as Shopping
In as far as shopping is to be understood partly as a way of constructing 
identity and social relations, partly as an enactment of them, it must 
be set within the larger context of consumer society, one the one hand 
as an activity that articulates social distinctions and relations, one 
the other hand as predicated upon individual preferences and inner 
desires. It must further be seen as an interpretation rather than as a 
simple act of acquisition, and set in relation to identity: the question is 
not only how identity is expressed through commodities, but also how 
identity is constructed through consumption. Consumer society is a 
society where identity and Self are framed by an ideology requiring this 
Self to constantly represent itself through consumption, and if this Self 
is original, unique, and exists inside the subject, it can only discover 
itself in the commodities of mass production.

Shopping discourse has to a large extent dealt with this type of iden-
tity production, which, as the anthropologist Daniel Miller has shown, 
leads to problems with the understanding of shopping, but also of con-
sumption and identity.7 These questions need to be treated simultane-
ously, since they indeed belong together.

In such a discussion it is important to distinguish between con-
sumption and shopping, two concepts that are often blurred to the 
point of becoming identical. Since consumption temporally, socially, 
and spatially exceeds shopping, shopping could tentatively be termed 
a specific activity of consumption. Shopping is not merely the stage of 
consumption that could be labeled “buying” or “acquisition,” as this 
is again another thing. One can almost go so far as to claim that shop-
ping is what goes on until a decision of purchase (or non-purchase) is 
made—a navigation, interpretation, and negotiation of the system of 
objects as it is presented in shopping space. 

Here we find one of the major problems with much shopping (and 
especially retail) theory: focusing on purchase or sales figures risks ob-
scuring the complexity of shopping as activity, and the emphasis on 
one small part (which, if the above is correct, it is not even vital to the 
activity) risks skewing the analysis. This is further often accompanied 
by an overemphasis on shopping as an individual act, which misses the 
role of shopping as a social and cultural activity. Studies often begin by 
analyzing pre-existing consumer values or choices extrinsic to the ac-
tivity of shopping itself, which is also how it is normally treated in com-
mercials as well as in fashion and lifestyle magazines. While mostly true 
for retail theory, the same kind of psychological assumption of internal 
desires to be acted out serves as the basis for many theories criticizing 
it, such as Miller’s; what is changed is what these desires are assumed 
to be. How a unique individuality is to be expressed by consumption of 
mass produced items is seldom discussed, rather it is presented as a 
fact that we both can and should perform such an operation.

This is not to deny choice. As Baudrillard proposes, shopping should 
be seen as an activity that includes a degree of choice and intention, of 
individuality, and not as pure market manipulation where consumers 
are slaves to marketing and fashion. However, it must be recognized 
that shopping is contextual—it is a dynamic and complex activity, 
where desires evolve, change, and disappear, and it can turn into pur-
chase or not based on several factors, many of which are intrinsic to 
the activity and context and not derived from choices or values exter-
nal to it or inserted into it from the outside. Shopping is as much an ac-
tivity of construction as it is an expression of pre-constructed needs or 
desires and as much a construction of a system of objects as a choice 
made in a pre-defined system derived from advertising or magazines. 

The shift of the commodities themselves from individual objects with 
identities “in themselves” to mass-produced items defined by sign re-
lations has an impact on shopping as an activity, while the ideology of 
consumer society manages to imbue these mass produced items with a 
sense of being bearers of individuality and identity. One could even argue 
that shopping as activity, at least in the modern sense, arises first when 
such a transformation has taken place. This development has gone hand 
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in hand with an emphasis on an analysis of the object, to some extent 
at the expense of analysis of space. As for instance Helena Mattsson 
shows in Arkitektur och Konsumtion, the artifact and the development 
of aesthetics are both affected by the changing views of the artifact over 
the course of the 20th century, a development that partly makes the 
everyday objects or the “designed commercial products” detach them-
selves from architecture, both theoretically and in practice.8 This same 
evolution can be traced in the development of space and architecture in 
public libraries, and the relation between artifacts (books, magazines, 
other media) and space (the library) has changed rather drastically. It is 
also in many ways similar the evolution of the public museum.

Shopping Space as Collective Negotiation
Commodities change their identity and role several times throughout 
their lifetime, and they do not come from nowhere. These objects are 
rather acquired through shopping as a socio-spatial activity: the ob-
jects are placed in our homes, on our bodies, or in our lockers: they 
exist in space, in relation to each other and to people, and they are 
defined as we meet them in our shopping—be it in a department store 
or a shopping mall. As Baudrillard puts it: “[a]lmost all the shops sell-
ing clothing or household appliances offer a range of differentiated 
objects, evoking, echoing and offsetting one another” (The Consumer 
Society, 26).9 Several sets of jeans or jackets exist, but by being placed 
in different contexts they are linked to certain behaviors, activities, 
styles, identities, images, sexes, genders, or interests. In this way the 
arrangement of artifacts is what gives them their social identity. The 
arrangement tells us in what contexts they fitting and what identities 
they are able to express. Baudrillard continues:

Few objects today are offered alone, without a context of objects 
that ‘speaks’ them. And this changes the consumer’s relation to 
the object: he no longer relates to a particular object in its specific 
utility but to a set of objects in its total signification. […] The shop 
window, the advertisement, the manufacturer and the brand 
name, which here plays a crucial role, impose a coherent, collec-
tive vision, as though they were an almost indissociable totality, 
a series. This is then no longer a sequence of mere objects, but 
a chain of signifiers, in so far as all of these signify one another 
reciprocally as part of a more complex super-object, drawing the 
consumer into a series of more complex motivations. (27)

Curiously enough, although Baudrillard in other passages emphasizes 
the role of spatial relations in creating what he calls atmosphere, and 
thereby also object identity, here he leaves out the store itself, although 
it is referenced earlier on in the paragraph cited above. By use of this 
atmosphere, the relations between objects, their identities and roles 
are articulated in space: as they are situated relative to one another; ob-
jects and activities alike can be described as resulting from the objects’ 
relative positions rather than from any internal qualities. In a sense, this 
comes close to a theory of the contextual nature of art, as this is dis-
cussed in Miwon Kwon’s One Place After Another and Martha Buskirk’s 
The Contingent Character of Contemporary Art.10 This connection be-
tween contemporary contextual art and shopping space is however cu-
riously enough rarely addressed, and when this happens, it tends to be 
done as if one part (art) was always the model for or critique of the other 
(retail). Furthermore, the lessons from works such as Fred Wilson rear-
ranging the history exhibition of Baltimore’s Maryland History Society 
in 1992—where, as Buskirk points out, the result is a redefinition of the 
objects included as well as of the narration they formed—or from art-
ist such as Hans Haacke or Michael Asher, are never transferred on to 
shopping or retail theory. Why would artworks be redefined by context, 
just as they in turn redefine it, but not commercial commodities? If we 
accept the above argument, there is no denying that the store functions 
as a spatial and social context for both item and purchase. 

Finally, it must be stressed that this entire cultural system is con-
structed around the ideology of the unique and desiring individual, 
who is to first have the need and then go out and discover himself in 
the commodities of consumption. Occasionally the evolution of shop-
ping over the 20th century has been described as a democratization, 
as consumers are allowed to touch, browse, try, and compare goods 
first-hand before choosing what to do. Compared to the older systems 
of over-the-desk sales, where there was a need to discuss and negoti-
ate every purchase with a salesman, this does indeed allow for more of 
the process to happen without direct interference from the seller. That 
this would more democratic is however a not obvious, since what this 
new democratic shopping allows is also limited to the selection of the 
pre-defined goods, whereas it can be argued that the actual encounter 
with the tailor allowed you can influence the design (whether this was 
in fact done or not is not the point here). We are free and we discover 
ourselves in selecting what others have made and prepared for us. This 
is one of the lessons taught by shopping.

If we take this discussion seriously, then shopping (as far as it is an 
activity in space) is not performed in a neutral site of selection of pre-
defined and pre-desired items, but it is an activity which in itself con-
structs the selections and desires available, and the system of objects-
as-signs that satisfies these desires or needs. It is a process where 
retailers and customers negotiate values, identities, and structures in 
contemporary society. If anything, shopping space, just as consump-
tion, has become even more important to understand since the days 
of Baudrillard’s prophetic early work. This however demands that the 
analysis should be carried out on the basis of different psychological 
and social parameters than those perpetuated in most magazines and 
retail literature: it can only be done if we let go of ideas of single, stable, 
and pre-defined identities of subjects and objects, with one-to-one re-
lations between styles and unique identities, and accept shopping as a 
vital form of social positioning, communication, and negotiation.

Daniel Koch is an architect and a researcher at the School of Architec-
ture at the Royal Institute of Technology in Stockholm. His book Struc-
turing Fashion: Department Stores as Situating Spatial Practice was 
recently published by Axl Books. 
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Techniques in the Age of 
Consumerism: 
Production, Desire, and the 
Differentiated System
By Helena Mattsson

The relationship between architecture, advertisement and commer-
cial culture is becoming more and more visible: cities are compared 
to companies with architecture as their best-selling commodity, and 
the architectural image is often transformed into dreams for public 
consumption. Unconscious and private desires direct the organization 
of our material world in the same way as the individual is constructed 
as a desiring subject in relation to materiality. In digital production the 
repeated object is varied as well as unique, and an unlimited amount 
of identities are available for the individual. The fact that in order to un-
derstand contemporary society we need to map the relations between 
imagination and reality, desire and production, and their increasing 
dominance over the global economy, was recognized early on by the 
Independent Group, a collaboration of architects, artists, musicians, 
writers and other intellectuals in post-war London.  Their meetings and 
exhibitions took place between 1952 and 1956, and the ICA in London 
was one of their most frequently used venues. 

The impact of commercial culture on art, architecture, and design 
was central in European discussions after the Second World War – 
partly because of the strong American influence and a shift in the logic 
of consumption towards a market diversified in subsets and the emer-
gence of more personalized consumers. From the 1920s and onward, 
we can speak of a period of market differentiation where the anon-
ymous mass comes to be understood as a set of individuals, which 
also means that products need to become more varied and targeted 
toward a specific receiver. Even if this is not a new phenomenon, it is in 
the post-war years that it has a major impact on European culture. The 
ideology of modernism as a social and politically engaged movement 
– which, as the architectural historian Reyner Banham has taught us, 
is indeed not the only way to tell the story – has blocked the analysis 
of the connections between modernism and the consumer society. 
The Second World War is often seen as decisive shift in modernism: 
before the war modernism was culturally dominant and after the war it 
became the object of criticism. Here, I will instead trace a line from the 
early modernist avant-garde through the Independent Group and up to 
contemporary discussions. 

Walter Benjamin describes in 1936 how the autonomous artwork 
loses its aura in the age of mechanical reproduction, and in 1955 Reyner 
Banham claims that the same reproduction method bestows an aura 
of “dreams that only money can buy” on the object of consumption. 
While the reproduced artwork is part of a series of identical objects, 
the commodity is part of a differentiated series. These differences are 

expressed through “secondary functions,” color, form, decorations, 
etc., to borrow a concept from the late sociologist Jean Baudrillard. 
According to Baudrillard, it is the marginal differences that produce de-
sires, and when we choose an object we personalize these differences 
and internalize the object - we consume it. In 1968, twelve years after 
the dispersal of the Independent Group, Baudrillard formulates one of 
the first theories of modern consumption in his The System of Objects, 
where the relation between object and subject is in focus. For Baudril-
lard the system of objects is the organization of all objects into a field 
of meaning. Mass production is central because it sets up a dynamic 
relation between model and series, two categories that eventually will 
be surpassed in a digital production – to quote Baudrillard: “The transi-
tion between model and series forms an endless differentiation.” The 
“system of differences” can however be traced back to the early avant-
garde and it was later picked up by the Independent Group. 

The Abstract Cabinet
The ideas of the art historian Alexander Dorner were an important 
reference for the Independent Group, and especially for Reyner 
Banham. Dorner was a director for Hanover Art Museum during the 
1920s and 30s, and together with El Lissitzky, he created the Abstract 
Cabinet (1925), described 30 years later by the director of MoMA 
in New York, Alfred Barr, as “maybe the most well known separate 
space in the world of art in the ‘20s.” In the late 30s Dorner emigrated 
to the USA where he in 1944 wrote the book The Way Beyond ‘Art’ 
– partly a monograph on the artist Herbert Bayer, but also a program-
matic statement where European avant-garde ideas were mixed with 
American pragmatism. 

El Lissitzky claimed that the point of the cabinet was to transform 
the passive and contemplative viewer into an active participant. The 
objects were integrated into the architecture of the space, and the 
wall, which earlier had served merely as a background for the art-
works, now appeared as a work of art itself, both as an object in re-
lation to other objects and as an image in relation to other images. 
Dorner describes the room in the following way: “The walls of that 
room were sheathed with narrow tin strips set at right angles to the 
wall plane. Since these strips were painted black on one side, gray on 
the other, and white on the edge, the wall changed its character with 
every move of the spectator.”

To experience this space, the subject has to move and perceive 
all the objects as part of a whole system, and the artwork is created 
through the viewer’s perception and experience. According to Walter 
Benjamin, architecture is the art form that has had the longest history 
of relating to the masses, and “the tasks which face the human ap-
paratus of perception at the turning points of history cannot be solved 
by optical means…They are mastered gradually by habit under the 
guidance of tactical appropriation.”  As Joan Ockman points out in her 
essay ”The Road Not Taken,” Dorner is in a paradoxical way trying to 
institutionalize the avant-garde by acting as an avant-garde director 
who considers art as a pedagogical tool that will enable the masses to 
understand modernity. 

In this installation one can point out some of the basic mechanisms 
that will be developed in the logic of consumption. First we can see 
how the emphasis now comes to lie on the perception of the subject 
as an active agent that produces aesthetic value, and then, as a conse-
quence, how the predetermined aesthetic hierarchies are torn down. 
In this process both object and subject will lose their autonomy and ap-
pear as flexible, dynamic, and dependent on the context, which means 
that both object and subject can be constructed. 

Dream cars
The same year as the Abstract Cabinet opened, 1925, the board of 
General Motors made an historical decision: they voted for the intro-
duction of annual models and the era of styling started. It was a crucial 

på bekostnad av analys av rum. Som Helena Mattson visar i Arkitek-
tur och Konsumtion påverkades under 1900-talet både artefakten och 
utvecklingen av estetiken på grund av hur själva synen på artefakten 
förändrades, en utveckling som till viss del får vardagsföremålen el-
ler ”de designade kommersiella produkterna” att frigöra sig själva från 
arkitekturen såväl teoretiskt som praktiskt.8 Samma utveckling kan 
spåras i utvecklingen av arkitektur och rum i offentliga bibliotek och 
i hur relationer mellan artefakter (böcker, tidskrifter, media) och rum 
(biblioteket) har förändrats. En utveckling som i flera avseenden liknar 
den som offentliga museer har gått igenom.

Shoppingrum som kollektiv förhandlingsplats
Föremålen, som inte kommer ur intet, förnyar sin identitet och roll ett 
antal gånger under sin livstid. De införskaffas genom shopping som 
en socio-spatial aktivitet för att placeras i våra hem, på våra kroppar 
eller i våra skåp: de existerar i rummet, i relation till varandra och till 
människor, föremål som definieras när vi möter dem i shoppingsitua-
tionen – om det så är i varuhus eller köpcentret. Som Baudrillard säger: 
”Nästan alla affärer som säljer kläder eller husgeråd erbjuder ett utbud 
av differentierade objekt, som åberopar och genljuder av varandra, 
och sätter varandra i spel. (The Consumer Society, 26).9 Flera uppsätt-
ningar av jeans eller kavajer finns tillgängliga, men genom att placeras 
i olika sammanhang länkas de till olika beteenden, aktiviteter, stilar, 
identiteter, kön (biologiskt eller socialt) eller intressen. Arrangerandet 
av objekt är på så sätt vad som ger dem deras sociala identitet. Det 
talar om för oss i vilken kontext de är användbara och vilka identiteter 
de passar till att uttrycka. Baudrillard skriver:

Få objekt erbjuds idag för sig, utan ett sammanhang av objekt som 
”talar” dem. Och detta förändrar konsumentens relation till objek-
tet: han förhåller sig inte längre till ett enskilt objekt i dess specifika 
nyttighet, utan till en uppsättning objekt i dess totala betydelse [...] 
Skyltfönstret, reklamen, tillverkaren och produktens namn, som 
här spelar en avgörande roll, påtvingar en sammanhängande kol-
lektiv uppfattning, som vore de en närmast oupplöslig totalitet, en 
serie. Detta är alltså inte längre en serie av blotta objekt, utan en 
serie av signifianter, för såvitt de alla ömsesidigt betecknar var-
andra såsom delar av ett mer komplext superobjekt och drar in 
betraktaren i en serie av mer komplexa motivationer. (27)

Intressant nog utelämnar han här helt rummets roll, trots att han själv 
hänvisar till det under beteckningen atmosphere på ett flertal platser. 
Genom denna ”atmosfär”, som inte är ett rum i traditionell mening 
utan det sätt på vilket objekten utarbetar relationer, identiteter och 
roller i rummet, beskrivs föremål och aktiviteter som ett resultat av 
relativa positioner snarare än genom inre kvaliteter, en diskussion som 
ligger nära den kontextuella konstteori som analyseras av exempel-
vis Miwon Kwon, i One Place After Another, och Martha Buskirk, i The 
Contingent Character of Contemporary Art.10 Denna koppling mellan 
samtida kontextuell konst och shoppingrummet behandlas sällan, och 
när kopplingen mellan konst och shopping tas upp tenderar detta att 
behandlas som om det ena (konsten) utgör en modell för en kritik av 
det andra (shopping). De lärdomar man kan dra från verk som Fred 
Wilsons omstrukturering av den historiska utställningen vid Baltimores 
Maryland History Society 1992 – där, som Buskirk påpekar, resultatet 
är en omdefinition både av objekten som ingår i utställningen och den 
historia de berättar – eller av verk av konstnärer som Hans Haacke el-
ler Michael Asher överförs överhuvudtaget inte till shopping- eller för-
säljningsteori. Men varför skulle konstverk omdefinieras av kontexten, 
samtidigt som de omdefinierar den, men inte kommersiella produk-
ter? Om vi accepterar argumentet ovan kan vi inte förneka att butiken 
bildar både den sociala och den rumsliga kontexten för såväl föremål 
som köpehandling. 

Slutligen bör det påpekas att hela denna kulturella situation är kon-

struerad på basis av en ideologi som förutsätter en unik individ med 
begär och behov – en individ som först har behov och sedan ger sig ut 
för att finna sig själv genom konsumtionsobjekten. Utvecklingen under 
1900-talet har ibland beskrivits som en demokratisering av shopping-
processen i och med att konsumenter, i allt högre grad, har tillåts att 
beröra, leta, prova och jämföra varor själva innan de bestämmer sig. 
Jämfört med den äldre modellen med försäljning över disk, där varje val 
behövde diskuteras och förhandlas med försäljaren, är detta säkert en 
högre grad av frihet. Att det är en demokratisk utveckling är emellertid 
en sanning med modifikation, eftersom vad denna demokratiska shop-
ping tillåter är begränsat till valet av färdiga varor medan det kan hävdas 
att ett besök hos skräddaren tillåter större utrymme för modifikationer 
på köparens initiativ (om det rent faktiskt gick till så eller inte är inte 
poängen här). Vi är fria och finner oss själva i valet av något som någon 
annan har förberett åt oss. Detta är vad vi lär oss genom shopping.

Om vi tar detta på allvar visar det sig att shopping (förstådd som en 
aktivitet i rummet) inte är en aktivitet som utförs på en neutral plats 
där ett fritt val kan ske mellan i förväg definierade och redan efterfrå-
gade föremål, utan som en aktivitet som i sig självt konstruerar det 
urval och de begär som är tillgängliga och det system av objekttecken 
som kan tillgodose våra begär och behov. Det är en process där för-
säljare och kunder förhandlar fram värden, identiteter och strukturer. 
Det kommersiella rummet har blivit viktigare att förstå, på samma sätt 
som konsumtionen, inte minst satt i relation till Jean Baudrillards ti-
diga – profetiska – verk. Detta kräver emellertid att vi använder andra 
psykologiska och sociala modeller än de som sprids genom tidskrifter, 
marknadsförings- och försäljningslitteratur. Shopping kan bara förstås 
om vi överger iden om singulära, stabila och förbestämda identiteter 
hos subjekt och objekt, om entydiga relationer mellan stil och unika 
identiteter, och accepterar shoppingen som en avgörande form av so-
cial positionering, kommunikation och förhandling.

Daniel Koch är arkitekt och forskare vid Arkitekturskolan KTH. Hans 
bok Structuring Fashion: Department Stores as Situating Spatial Prac-
tice publicerades nyligen på Axl Books.  
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Tekniker i konsumtions- 
åldern: produktion, begär 
och den differentierade 
serien
Av Helena Mattsson 

Relationen mellan arkitektur, reklam och den kommersiella kulturen 
har blivit alltmer synlig; städer jämförs med företag med arkitektur 
som den mest säljande varan och arkitekturens bild har ofta blivit till 
en dröm om offentlig konsumtion. Omedvetna och privata begär styr 
organisationen av vår materiella värld, liksom individen är konstruerad 
som ett begärande subjekt i relation till den materiella världen. I den 
digitala produktionen är det repeterade objektet varierat och unikt och 
en obegränsad mängd identiteter är tillgängliga för individen. Att vi, för 
att förstå det samtida samhället, måste kartlägga relationen mellan det 
imaginära och det verkliga, mellan produktion och begär, och hur den 
styr den globala ekonomin var något som tidigt uppmärksammades 
av Independent Group – ett samarbete mellan arkitekter, konstnärer, 
musiker, författare och andra intellektuella verksamma i efterkrigsti-
dens London. Deras möten och utställningar ägde rum mellan 1952 och 
1956, och ICA i London var en av deras mest frekventa mötesplatser.

Diskussionen om hur den kommersiella kulturen kom att påverka 
och förändra konst, arkitektur och design var central i den europeiska 
kulturdebatten under efterkrigstiden – delvis på grund av det starka 
amerikanska inflytandet och ett skifte i konsumtionens logik mot en 
marknad uppdelad i undergrupper och en alltmer personifierad konsu-
ment. Från 20-talet och framåt kan vi tala om en marknadsdifferentie-
ring då den anonyma massan blir förstådd som en mängd individer, vil-
ket också innebär att produkterna blir alltmer varierade och riktas mot 
en specifik mottagare. Även om detta inte är ett nytt fenomen är det 
först under efterkrigstiden som detta skifte får ett verkligt genomslag. 
Modernismens ideologi som en social och politiskt engagerad rörelse 
– vilket Reyner Banham har lärt oss inte är det enda sättet att berätta 
historien – har blockerat analysen av kopplingen mellan modernismen 
och konsumtionssamhället. Andra världskriget ses ofta som ett brott 
inom modernismen; före kriget dominerade modernismen och efter 
kriget riktades kritiken istället mot densamma. Här kommer jag istället 
att följa en linje från tidigt modernistiskt avantgarde, via Independent 
Group och fram till samtida diskussioner. 

Walter Benjamin beskriver 1936 hur den mekaniska reproduktions-
tekniken leder till en förlust av aura hos det autonoma konstverket. 
1955 hävdar Reyner Banham att samma produktionsteknik leder till 
att det massproducerade konsumtionsobjektet laddas med en aura 
av ”drömmar som endast pengar kan köpa”. Det reproducerade 
konstverket är del av en serie identiska objekt medan varan är del av 
en differentierad serie. Dessa skillnader uttrycks genom ”sekundära 
funktioner”, färg, form, dekorationer etc., för att låna ett begrepp från 
sociologen Jean Baudrillard. Enligt Baudrillard producerar de marginel-
la skillnaderna begär och när vi väljer ett objekt personifierar vi skillna-
derna och internaliserar objektet – vi konsumerar det.  

1968, tolv år efter att Independent Group upplösts, formulerade 
Jean Baudrillard i sin bok Le système des objets en av de första moder-
na teorierna om konsumtion där relationen mellan objekt och subjekt 
är satt i fokus. För Baudrillard är ”objektsystemet” organisationen av 
alla objekt till ett fält av mening, där de marginella skillnaderna mel-
lan objekten utgör begärsproducerande tecken. Massproduktion är 
central för denna organisation genom att etablera en dynamik mellan 
modell och serie, två kategorier som till sist överskrids i den digitala 
produktionen. Med Baudrillards ord: ”Övergången mellan modell och 
serie formar en ändlös differentiering”. Detta system av skillnader kan 
spåras tillbaka till det tidiga avantgardet och det kom senare att plock-
as upp av Independent Group.

Det abstrakta kabinettet
För Reyner Banham och andra medlemmar av Independent Group var 
museichefen och konsthistorikern Alexander Dorner en viktig inspira-
tionskälla. Alexander Dorner var verksam i Europa under tjugo- och 
trettiotalet, och tillsammans med El Lissitzky skapade han 1925 det 
Abstrakta kabinettet som beskrivs 30 år senare av chefen för Muse-
um of Modern Art i New York, Alfred H Barr, Jr, som ”det kanske mest 
kända enskilda rummet överhuvudtaget i tjugotalets konst”. I slutet av 
trettiotalet emigrerad Dorner till USA och 1947 publicerade han The 
Way Beyond ”Art” – The Work of Herbert Bayer, där han lanserar en es-
tetisk hållning som integrerar det europeiska avantgardets idéer med 
amerikansk pragmatism. 

El Lissitsky hävdade att meningen med det Abstrakta kabinettet var 
att få den betraktare som tidigare stod passiv inför en målning att bli 
aktiv. Objekten var integrerade i själva rummet, och väggen, som tidi-
gare endast varit en bakgrund till konstverken, framstod nu som ett 
konstverk – både som ett objekt i förhållande till andra objekt och som 
en bild i förhållande till andra bilder. Dorner beskriver rummet som ”in-
klätt med tunna lameller av metall som var fästade med räta vinklar 
mot väggplanet. Eftersom lamellerna var målade svarta på ena sidan 
och grå på den andra och vita på kanterna förändrades väggens karak-
tär genom betraktarens rörelse”.

För att uppleva denna installation måste individen vara i rörelse och 
erfara alla objekt som del av ett helt system, och konstverket skapa-
des genom betraktarens erfarenhet och upplevelse. Enligt Benjamin 
är arkitekturen den konstform som har den längsta historien av att 
förhålla sig till massorna och ”de uppgifter som den mänskliga var-
seblivningsapparaten ställs inför under historiska brytningstider går 
helt enkelt inte att lösas enbart visuellt, alltså genom betraktande. 
De kan först bemästras med hjälp av den funktionella upplevelsen, 
genom en tillvänjningsprocess”. Som Joan Ockman påpekar i sin essä 
”The Road Not Taken” söker Dorner på ett paradoxalt sätt institutiona-
lisera avantgardet genom att vara en avantgardistisk museichef som 
ser konsten som ett pedagogiskt hjälpmedel för massorna att förstå 
moderniteten. 

I det Abstrakta kabinettet kan vi peka ut vissa grundläggande me-
kanismer som kommer att utvecklas inom konsumtionens logik. Först 
kan vi se hur tonvikten kommer att ligga på subjektets upplevelse som 
grund för det estetiska värdet, och som en konsekvens av detta, hur de 
statiska estetiska hierarkierna rivs ned. I denna process förlorar objekt 
och subjekt sin autonomi och framstår som flexibla, dynamiska och 
beroende av kontexten, vilket också innebär att objekt och subjekt kan 
konstrueras.  

Dream cars
Samma år som Abstrakta Kabinettet öppnade, 1925, fattade General 
Motors styrelse ett historiskt beslut – de röstade för införandet av årli-
ga modeller och ”stylingens” epok startade. Det var ett avgörande mo-
ment inom konsumtionens historia, då succén för ett av de mest lycka-
de konsumtionsobjekten, T-Forden, hade kommit till en slutpunkt. För 
att förenkla situationen: alla som hade haft råd hade nu köpt en bil, och 


