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Den tyske filosof Byung-Chul Han hudfletter i ny bog den samfundsorden, han kalder transparenssamfundet.
Nutidens avancerede teknologi skaber en illusion om grænseløse mængder af information og fuldkommen
oplysning, og begrebet transparens er blevet et fremherskende ideal for demokratisk gennemsigtighed.

Enhver har adgang til alverdens information om alting og alle, og det er ikke kun politiske og økonomiske
strukturer, der bliver blotlagt og udstillet. Også mennesket bliver transparent, når dets intimsfære og

relationer ikke længere er private.

 
 

Byung-Chul Han undersøger spørgsmål som: Hvorvidt transparenssamfundet er ved at udvikle sig til et
pornografisk udstillings- og kontrolsamfund, hvor frygten for at måtte opgive sin privatsfære viger for

behovet for at udstille sig selv. Og hvordan fordringen om transparens indvirker på så forskelligartede sfærer
af tilværelsen som sprog, forbrug, sociale medier og personificerede søgemaskiner, pornografi og intimitet.
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