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Politiken Festival 1.-3. november: Mød Margrethe Vestager, Jørgen Leth og mang
flere

Kunstner Bjørn Nørgaard: Vi
har aldrig været rigere, nu
skal vi også være dummere
Kunstner
Vier
I stedet for at tale om altBjørn
det, vi ikke må,Nørgaard:
når vi skal redde miljøet, så
kulturforbrug det, vi skal have meget, meget mere af. Det er her, vi skal
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rigere,
blive
klogere
på, hvordan viværet
skal agere som
mennesker i de nu
realiteter,
fremtiden rummer.
skal vi også være dummere
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Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger,
som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du
kan også sende os din mening her.
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