
Utrecht Onder deskundigen is 
grote onzekerheid ontstaan over 
het uitblijven van overtuigende 
modellen voor de groei van ste-
den. Groot was de schok toen nog 
geen twee jaar geleden het pres-
tigieuze Dubai als ontwikkelings-

model voor de vrije markt, een 
kaartenhuis bleek te zijn. Na een 
surseance van betaling en een 
nog net afgewend faillissement 
staat ongeveer een kwart van alle 
bouwkranen (30.000 van de on-
geveer 125.000) stil. Vanwege fi-
nanciële en juridische problemen 
kan de stad niet meer bijdragen 
aan de snelle wereldwijde ste-
delijke groei, wat een acute golf 
laagbouw dreigt op te leveren die 
door haar geringe dichtheid een 
directe bijdrage aan de klimaat-
crisis kan veroorzaken. Onlangs 
is twijfel gerezen over de groeibe-
stendigheid van de Chinese vast-
goedmarkt; een potentieel nog 
veel omvangrijker probleem. Be-
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gin augustus is door Chinese me-
dia een gerucht bekend geworden 
dat 64.5 miljoen elektriciteitsme-
ters in Chinese steden over een 
periode van 6 maanden een nul-
gebruik lieten zien - een bericht 
dat door de betroffen energiebe-

drijven onmiddellijk in krachtige 
bewoordingen is ontkend. Want 
dit getal zou betekenen dat on-
geveer 200 miljoen nieuwkomers 
in de snelgroeiende steden niet in 
de voor hun huisvesting bedoelde 
appartementen terechtkomen, 
maar zich gedwongen door de 
hoge kosten onttrekken aan de 
vastgoedmarkt en zich in infor-
mele wijken in en rond de stad 
vestigen. Een scenario dat maar 
al te bekend is in de vele mega-
cities in het minder van bovenaf 
gestuurde deel van de wereld.
Experts van de Verenigde Naties 
kijken met toenemende bezorgd-
heid naar de explosieve groei 
van nieuwe steden - een groei 

die meer en meer gemeen heeft 
met een uit de hand gelopen vi-
rusinfectie, nu deze zich groten-
deels buiten de gecontroleerde 
vastgoedmarkt om ontwikkelt. 
Alternatieven zijn echter nauwe-
lijks beschikbaar of weinig door-
dacht, wat op zichzelf weer een 
groot risico met zich meebrengt 
ten aanzien van de belangrijke 
keuzes en investeringen die nu 
gemaakt moeten worden. Eén 
van de mogelijke scenario’s - ove-
rigens maar voor een kleine elite 
beschikbaar - waarover gedacht 
wordt is het inrichten van zoge-
naamde gated communities op 

zee. Nog verder gaat het plan van 
een aantal wetenschappers om 
de stedelijke ervaring vergaand 
te digitaliseren, waardoor veel 
meer inwoners op een kleiner 
oppervlak toch een ‘stadse’ bele-
ving kunnen hebben, zonder dat 
daarvoor de hoge investeringen 

behoeven te worden gedaan. 
Intussen pleit de Wereldbank, 
na jarenlange promotie, en in 

sommige gevallen zelfs het af-
dwingen, van de vrije markt, te-
genwoordig in toenemende mate 
voor het tegendeel. Microkredie-
ten en ‘van onderop ontwikke-
ling’ worden nu gezien als een 
realistisch en werkbaar alterna-
tief voor het aanzwengelen van 
economie en welvaart. Naast de 
grote gecontroleerde economieën 
zoals die van China en de uit de 
hand gelopen utopie van de vrije 
markt, zijn er over heel de wereld 
kleinschalige alternatieve econo-
mieën en leefgemeenschappen 
ontstaan, soms gedreven door 
armoede, soms door een afkeer 
van de heersende politiek of de 
consumptiemaatschappij. Hoe-
wel deze ontwikkeling over het 
algemeen op veel sympathie kan 
rekening, plaatsen deskundigen 
ook hierbij vraagtekens. Niet 
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zelden manifesteren deze nieu-
we gemeenschappen - of het nu 
gaat om gated communities voor 
de superrijken of ‘terug naar de 
natuur’-gemeenschappen van 
teleurgestelden in de welvaarts-
maatschappij – als ware autar-
kiën. De autarkie, een combina-
tie van volledige zelfvoorziening 
en het economisch, politiek en 
maatschappelijk afsluiten van de 
rest van de wereld, lijkt een sta-
biel alternatief, maar de recente 
geschiedenis heeft aangetoond 
dat een aantal autarkische expe-
rimenten zoals Albanië, verre van 
bestendig zijn. En wat moeten we 
denken van groepen die zich met 
dezelfde argumenten als hippies 
in Californië, geheel zelfvoorzie-
nend, maar ook zwaar bewapend 
hebben teruggetrokken in de bos-
sen van de Verenigde Staten?
De urgentie van deze problema-
tiek is zodanig, dat het Utrechtse 
Impakt Festival onder de noemer 
Matrix City recentelijk door een 
groep experts is gekaapt. De re-
latief veilige paraplu van een cul-
tureel festival biedt een podium 
waarop de ontwikkelingen kun-
nen worden geïnventariseerd en 
in een onafhankelijke en open 
setting aan de orde worden ge-
steld. 
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Munson, texas  Op verschil-
lende afgelegen plaatsen zijn 
recente waarnemingen van ver-
laten ufo’s gedaan. In Texas is on-
langs een ‘woonufo’ van 8 meter 
doorsnede gesignaleerd, die bij 
nadere inspectie veel kenmerken 

new york Wat is het effect 
van de kredietcrisis op een stad 
als New York? Om dat zichtbaar 
te maken plaatste architect en 
kunstenaar Damon Rich in 2009 
neonroze driehoekjes verspreid 
over het ongeveer 850 vierkan-
tenmeter grote panorama van de 
stad New York (gemaakt voor de 
Wereldtentoonstelling van 1964). 
Ieder driehoekje staat voor een 
huizenblok waarin drie of meer 
huiseigenaren hun hypotheek 
niet meer konden betalen en dus 

DeLFt In Delft speurt het FoAM-
netwerk naar pionierplanten: het 
meest beruchte onkruid. Wat 
kunnen we leren van deze oppor-
tunistische planten, die de zon en 
wind trotseren, microklimaten 
scheppen voor anderen en soms 
nuttig of zelfs eetbaar zijn? Heb-
ben deze planten eigenschappen 
die we ook kunnen toepassen in 
pioniersarchitectuur? Om deze 
pioniersplanten in kaart te bren-
gen ontwikkelde FoAM Boskoi; 
een applicatie voor mobiele tele-
foons. Met deze applicatie kan je 
je omgeving scannen op eetbare 
planten. Boskoi geeft aan waar de 
planten groeien en geeft informa-
tie over de oogsttijd, de eetbare 
delen en de medicinale werking. 
Ook in de openbare ruimte van de 

DeLhi Er wonen 30.000 zwerfhonden in de stad - is er eigenlijk ge-
noeg werk voor hen allen? Vele zijn werkloos. Afgelopen maandag 
heeft een hondenfamilie in de South-Ex buurt een poging gedaan om 
de dood van een vriend te wreken. De hond was meermalen over-
reden totdat deze zo plat als een pannenkoek lag uitgesmeerd over 
het koude beton. Nog dagenlang na de gebeurtenis gingen de anderen 
in een woedende wraakaanval achter de wielen van auto’s en fietsen 
aan. Wild op ze instormend, om na de aanval weer snel weg te ren-
nen.
Het aanwezige menselijke publiek dacht dat ze hun verstand hadden 
verloren, maar de honden wisten precies wat ze deden. Op een nacht 
volgde een hond G. die op weg naar huis was. De hond wilde niet weg-
gaan, dus liet ze hem maar. Ze bood hem kip, maar hij weigerde het 
te eten. Ze bood hem brood, maar hij nam het niet. Hij volgde haar 
gewoon zonder iets te willen. 
(bron: News From The Animal Kingdom - Issue#01, Kayle Brandon en Heath 
Bunting) 

utrecht Waar zijn de daklozen 
gebleven? Heel lang was Hoog 
Catharijne één van de favoriete 
verblijfplaatsen voor Utrechtse 
zwervers. Die aanwezigheid werd 
lang getolereerd, maar een paar 
jaren geleden was de maat vol en 
werd hen in ieder geval ‘s nachts 
de toegang ontzegd waarmee het 
fenomeen enigszins uit het straat-
beeld lijkt verdreven.
Ook in de socialistische heilstaat 
van voormalig Joegoslavië kon ie-
dereen een dak boven zijn hoofd 
verwachten. Toch blijkt geschik-
te opvang niet altijd voor handen. 
Begin jaren zeventig nodigt de 
jonge filmregisseur Zelimir Zilnik 
zes zwervers uit om een paar da-
gen in zijn eigen kleine apparte-
ment in Novid Sad door te bren-

vertoont van het ooit in de jaren 
zestig door de Finse ontwerper 
Matti Suuronen ontworpen pro-
totype voor toekomstig wonen. 
Deskundigen stellen dat er geen 
reden is tot paniek en dat er 
minstens 100 van dergelijke zo-

onteigend werden. In 2008 wa-
ren het er meer dan 13.000, zo-
veel dat het panorama flink roze 
kleurt.
Het roze panorama is onder-
deel van Rich’ project Red Lines 
Housing Crisis Learning Center, 
waarmee hij voor het publiek 
zichtbaar en tastbaar wil maken, 
hoe het abstracte gegoochel met 
financiële risico’s invloed heeft 
op de ruimtelijke planning. Waar 
vroeger een concreet doel of visie 
ten grondslag lag aan een bouw-

stad Bristol in Engeland zijn vol-
gens de kunstenaars Kayle Bran-
don en Heath Bunting van Iratio-
nal.org heel wat eetbare planten 
te vinden. Hun inventarisatie 
levert onder meer paardenbloe-
men, lindebloesem, vlierbloesem, 
brandnetels, bieslook, wilde aard-
beien, kersen, appels, kweeperen, 
walnoten, berkenelixer, pruimen, 
bessen, rozenbottels en bramen 
op. Gewenst en ongewenst duikt 
op de meest onverwachte plek-
ken in steden flora en fauna op. 
‘Spaces of forgotten, abandoned 
or ambiguous ownership could 
be seen as the remaining cracks 
that reveal to body behind the 
city’s concrete garment’, aldus 
Brandon en Bunting. 

genaamde Futuro-woningen zijn 
gebouwd en over de wereld zijn 
verspreid. Dat het huis opmer-
kelijke overeenkomsten vertoont 
met een zogenaamde vliegende 
schotel of ufo, is meer het gevolg 
van de futuristische beeldtaal van 

de jaren zestig en zeventig, dan 
dat we er een vooraankondiging 
van een mogelijke invasie vanuit 
de ruimte in moeten zien. Of men 
daarmee iedereen gerust heeft 
gesteld is de vraag, de ufo is naar 
het schijnt onlangs ook opgedo-
ken in een geheime opslagplaats 

van het Centraal Museum in 
Utrecht. Het unheimische komt 
daarmee wel heel dichtbij. Bo-
vendien moet men zich afvragen 
waarom – als die Futuro-woning 
zo onschuldig is – hij zo verstopt 
wordt. Als het een gewone, zij het 
kleine, woning zou zijn zoals de 
deskundigen beweren, dan zou 
deze in Utrecht opgeslagen versie 
toch gemakkelijk geschikt kun-
nen worden gemaakt voor bewo-
ning door Utrechtse daklozen of 
slachtoffers van de kredietcrisis? 
De gemeente Utrecht onthoudt 
zich vooralsnog van commentaar, 
en geeft aan zich niet te willen 
mengen in kunstzaken.
Intussen zijn deze waarnemin-
gen nog bescheiden vergeleken 
met de rapporten die vanuit het 
voormalige Oostblok binnenko-
men. Met name daar zijn recent 
verlaten ‘objecten’ met een meer 
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Still uit film ‘Crni Film’ door Zelimir Zilnik

‘Sputnikstijl’ als teken van geloof 
in de techniek en de vooruitgang. 
De voormalige communistische 
monumenten worden niet meer 
onderhouden, en krijgen daar-
door hun verontrustende uiter-
lijk, zo stellen de deskundigen.
Dat kan allemaal wel zo zijn, maar 
het neemt niet weg dat het toch 
nogal opvallend is, dat er op zo-
veel plaatsen opeens van dergelij-
ke objecten worden gesignaleerd. 
Waakzaamheid lijkt geboden. Wel 
bestaat er een opmerkelijke link 
tussen beide fenomenen. Het is 
algemeen bekend dat de Soviet 
Unie een groot aantal Futuro-
huizen heeft besteld. Ze konden 
gemakkelijk met behulp van heli-
kopters op afgelegen bergtoppen 
worden geplaatst. 

Futurohuis op bergtop (bron: Mika Taanila)

Red Lines Housing Crisis Learning Center (bron: Queens Museum of Art)

dan toevallige ufo-gelijkenis op-
gedoken. De afmetingen van deze 
objecten zijn zonder meer hero-
isch te noemen. Vooral afgelegen 
bergtoppen lijken favoriete loca-
ties. Dat kan geen toeval zijn, met 
zo’n object in een dal landen is 
immers niet bepaald handig. Een 

recent voorbeeld van een derge-
lijke ufo-spotting is het object dat 
is gesignaleerd op Stara Planina  
in Bulgarije. Als teken van ver-
gaande technologie zijn deze ob-
jecten veelal uitgevoerd in lood-
zwaar beton. Dergelijke objecten 
kunnen met onze huidige tech-
niek met geen mogelijkheid in de 
lucht worden gehouden. Dus hoe 
zijn ze daar gekomen? 
Ook hierop hebben de voorlich-
tingsdiensten een antwoord. Deze 
objecten moeten worden gezien 
als relikwieën van een voorbije 
utopie, als monumenten van het 
voormalig communisme. Daarbij 
wordt in sommige landen niet – 
zoals in Rusland – de zogenaam-
de socialistisch realistische vor-
mentaal gebruikt, maar – mede 
als teken van een andersoortig, 
vrijer socialisme in bijvoorbeeld 
Joegoslavië – een futuristische 

‘The perfect design of the spaceships reflects 
the housing of the future. The plastic age is 
about to begin.’

(Avotakka Magazine 5/1968)

project, lijkt financieel risico-
management nu het allerbelang-
rijkst, signaleert Rich.
Gespeculeer met hypotheken in 
Amerika is een van de belang-
rijkste oorzaken van de huidige 
wereldwijde financiële crisis, 
daarom ook wel kredietcrisis ge-
noemd. Om het ideaal van ‘iedere 
Amerikaan zijn eigen huis’ mo-
gelijk te maken kregen mensen 
veel te hoge hypotheken aange-
smeerd. Om hen vervolgens aan 
te zetten tot consumeren (als dé 

aanjager van een florerende eco-
nomie) werd het nemen van een 
tweede hypotheek gestimuleerd. 
De rente stond laag dus waren 
de hypotheken betaalbaar. Vanaf 
2007 steeg de rente echter weer, 
waardoor de maandelijkse lasten 
van huiseigenaren stegen en ve-
len in de problemen raakten, het 
aflossen van de hypotheken lukte 
gewoonweg niet meer. 

gen. Zijn vrouw ligt samen met 
hun zoontje al te slapen als Zilnik 
onverwacht thuiskomt met zijn 
luidruchtige gasten. De daklozen 
mogen in de woonkamer slapen 
terwijl de regisseur en zijn vrouw 
in de slaapkamer van hun kind 
bivakkeren. De volgende ochtend 
trekt hij de stad in en vraagt aan 
voorbijgangers om raad. Kun-
nen zij hem misschien vertellen 
waar de dakloze mannen terecht 
kunnen? Niemand heeft echt 
een oplossing. Politieagenten en 
autoriteiten klagen dat er geen 
regels zijn op welke grond zij de 
zwervers kunnen opsluiten. En 
de zes zwervers, veelal op leef-
tijd, belanden uiteindelijk weer 
op straat... 
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dubai Palm Jumeirah, ook be-
kend als Palm Dubai, is één van 
de meest spectaculaire projecten 
in deze woestijn-boomtown. Het 
opgespoten eiland in de vorm van 
een uitwaaierende palm dient als 
toevluchtsoord voor economische 
vluchtelingen uit het topsegment. 
Hoewel er aan de kust inmiddels 
twee nieuwe en veel grotere ar-
tificiële eilanden zijn ontstaan, 
waaronder The Worlds Islands 
waarbij een compleet land op de 
wereldkaart gekocht kan worden, 
is Palm Jumeirah nog steeds het 
symbool van de hallucinerende 
ontwikkeling van de Arabische 
Emiraten.

De eilanden zijn exemplarisch 
voor de doorgedraaide vastgoed-
economie; voordat er ook maar 
een steen was gelegd, waren som-
mige villa’s op Palm al meer dan 
tien keer doorverkocht. De eco-
nomische duurzaamheid van de 
eilanden is sinds de kredietcri-
sis echter onder druk komen te 
staan. De ecologische duurzaam-
heid was altijd al een probleem. 
Het Berlijnse bureau SMAQ heeft 
een aantal scenario’s gemaakt 
voor een noodzakelijke dooront-
wikkeling van Dubai. Aan SMAQ  
werd de vraag voorgelegd hoe ze 
met hun plan ‘Re:Cover’ de Palm 
ecologisch weer toekomst geven:
“De media hebben het probleem 

Konrad Becker 
Toegepaste psychologie werd een 
instrument dat bureaucratische 
instellingen gebruiken om indi-
viduen op efficiënte wijze in te 
passen in de sociale rolpatronen 
van de massamaatschappij. In 
de nieuwe moderne tijd richt-
ten psychotechnici zich op het 
objectiveren van het onderzoek 
naar de menselijke subjectiviteit. 
Sociometrie probeert een vinger 
te leggen op de onderscheidende 
karaktertrekken van mensen in 
een omgeving vol van zorg en 
stedelijke angstgevoelens die ver-
band houden met de gevolgen van 
depersonalisatie in een wereld van 
massaproductie. Niet eens zo heel 
ver verwijderd van zaken als dier-

Terwijl de Noord-Zuidlijn eeuwenoude panden laat verzakken, toren-
hoge kosten met zich meebrengt en half Amsterdam lamlegt, bouwt 
de Russische Leonid Murlyanchik al sinds 1984 op zijn dooie gemak 
in zijn eentje een metro voor zijn stad. De benodigde, zeer eenvou-
dige materialen – een schop en houweel, stenen, wat cement en een 
wagentje om het puin weg te brengen - bekostigt hij van zijn pen-
sioentje. Een meter tunnel graven kost hem ongeveer een dag, het 
afwerken van plafonds en muren nog eens drie dagen. Murlyanchik 
heeft  alle documenten en vergunningen piekfijn in orde en de me-
tro voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. In de metro zullen uit-
eindelijk volautomatische wagentjes rijden, bestemt voor drie à vier 
personen. In Amsterdam wordt inmiddels met belangstelling naar 
dergelijke ‘fail-proof’ technieken gekeken. 

rotterdam Deze herfst start 
in Rotterdam een proef met ge-
zichtsherkenning in de tram. Op 
‘probleemlijn’ 2 komen camera’s 
in de trams te hangen die de 
biometrische kenmerken van de 
gezichten van instappende pas-
sagiers scannen. Als de camera 
bekende raddraaiers die wegens 
herhaaldelijk wangedrag een OV-
verbod hebben gekregen herkent, 
stuurt hij een signaal naar de 
conducteur en kan deze de onge-
wenste klant de tram uitzetten. 
Er zitten nog wat mitsen en ma-
ren aan, de camera herkent men-
sen die pal achter iemand anders 
instappen niet en ook mutsen 
en zonnebrillen zitten hem in 
de weg. Het systeem is niet wa-
terdicht, erkent de RET, ‘Dat zou 
het pas zijn op het moment dat 
we met vingerafdrukken zouden 
mogen werken’.
Rotterdam lijkt vast besloten 
deze Big Brother-achtige toepas-

sing serieus te gaan gebruiken, 
al is het maar omdat de camera’s 
‘ook een preventief effect’ zou-
den hebben. Dat iedereen daar-
bij - zonder onderscheid - wordt 
gescand, lijkt nauwelijks iemand 
te deren.
Steeds vaker worden nieuwe 
technieken ingezet om onze om-
geving te controleren. Voor onze 
veiligheid, maar ook om meer 
winst te maken of om de mobili-
teit te vergroten. Zo wordt nog dit 
jaar in San Francisco de bezet-
ting van zo’n 20.000 parkeerplek-
ken draadloos geregistreerd en 
worden automobilisten via sms 
geïnformeerd over de dichtstbij-
zijnde beschikbare vrije parkeer-
plek, terwijl in Tokyo een van de 
belangrijkste wegen, de Metro-
politan Expressway, automobi-
listen via een draadloos systeem 
worden ingelicht over naderende 
gevaarlijke weggedeelten. 

lijk magnetisme en mesmerisme 
ontstond er een reeks toepassin-
gen van een nieuwe wetenschap 
gericht op het meten van de eigen 
ik, van het in kaart brengen van 
het individuele karakter. Psycho-
metrisch onderzoek op het gebied 
van het objectiveren van subjec-
tieve psychologische parameters 
voor een opkomende technologi-
sche samenleving blijft een dub-
belzinnige en qua definiëring, te-
genstrijdige kwestie. Opkomende 
wetenschappen zoals grafologie 
zijn nog steeds ingebed in occulte 
sferen zoals wichelroede lopen of 
pendule zwaaien. Hedendaagse 
surveillancetechnologieën als bio-
metrische scans, vingerafdruki-

Matrixcultuur
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Tram herkent  
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Hoop gloort voor Palmeiland

dentificatie of irisherkenning zijn 
de erfenis van laat 19e eeuwse 
rassentheorieën en antropometrie. 
Mediums en spiritualisten heb-
ben hun sporen achtergelaten in 
vakgebieden die verder reiken dan 
psychologie alleen, bijvoorbeeld 
in forensische wetenschappen en 
criminologie. In het verboden ge-
bied tussen culturele geschiede-
nis en wetenschapsgeschiedenis 
is de 19e eeuwse spiritualistische 
pseudowetenschap met betrek-
king tot het occulte geloof in gees-
ten, een complexe adaptatie van 
moderniteit, doorgesijpeld tot in 
de toegepaste socio-cybernetica 
en toegepaste psychologie van de 
twintigste eeuw. De psychoanaly-

se bijvoorbeeld, een vakgebied dat 
heeft bijgedragen aan de opkomst 
van psychologische methodes voor 
professionele PR-doeleinden zoals 
uiteengezet in het werk van Ed-
ward Bernays, neef en aanhanger 
van Sigmund Freud in Amerika, 
vecht nog steeds voor wetenschap-
pelijke erkenning. Kapitalisme en 
het neoclassicistische geloofsys-
teem van psychoanalyse paste 
naadloos bij het te gelde maken 
van individuele dromen. Mythes 
als de dromen van de mens zijn 
het gemeengoed van het denk-
beeldige, terwijl de droom van 
de subjectieve representatie net 
zoiets is als het privébezit dat te 
gelde gemaakt kan worden. Clan-

van stilstaand water lacherig be-
sproken. De ‘kalme laguna’ van 
de Palm was een kweekvijver van 
algen! Uiteraard is dit het gevolg 
van rigide afscherming – deels 
noodzakelijk, deels een rem op 
de kustwaterdynamiek. Om de 
symptomen weg te nemen en de 
reputatie te redden, moest de cir-

kelvormige golfbreker onderbro-
ken worden, zodat de doorstro-
ming en de zuurstofvoorziening 
door getijdenwerking werd gega-
randeerd. 
Wij zien dit als een voorteken; 
deze heilzame maatregelen zou-
den moeten worden doorgezet, 
zodat het gesloten karakter ver-

vangen wordt door een veel po-
reuzer concept. De uitdaging: 
het ontdekken van die punten 
waar de harde kustbescherming 
in een doorlaatbare structuur 

kan worden omgezet die de hy-
drologische stromingslijnen van 
de zee kan trechteren. De slanke 
architectuur van de Palm maakt 
dat mogelijk. Door de structuur 
op zijn smalste punt - de stengel - 
te doorbreken, door de fundering 
aan de windzijde te versterken 
en door de krachten van ero-
sie aan de buitenzijde de vrije 
hand te geven, kan de structuur 
tegen de waterstromen worden 
beschermd, maar er ook van pro-
fiteren. Een bijproduct van deze 
aanpassing aan de natuurlijke 
stromen is een omgeving die is 
verrijkt met verschillende grada-
ties van stedelijkheid: havenver-
sterkingen worden afgewisseld 
met kalme, bewoonde grachten, 
die langzamerhand oplossen in 
een spel van draaikolken, wad-
den en een levendige fauna.
Inderdaad. Met een kleine in-
spanning kan het symmetrische 
‘stand-alone’ diagram worden 
veranderd in een landschap dat 
reageert op richtinggevende stro-
men. De toekomst komt dichter-
bij als de stad wordt begrepen als 
een deel van een groter systeem 
van natuurlijk krachten’ 

Getijdenwerking

Kredietcrisis

Palm Dubai (scenario illustratie: SMAQ)

foto: Victor Borisov

Tomorrowland (illustratie: Information Technology and Innovation Foundation)

destiene diensten die zich voor 
geheime doeleinden bezig houden 
met de kunst van het beoordelen 
en uitbuiten van de menselijke 
persoonlijkheid en motivatie in-
troduceerden de Persoonlijkheids 
Assessment Systemen (gebaseerd 
op het werk van Dr. John Gittinger 
en Dr. Sidney Gottlieb, het hoofd 
van de MK-ULTRA mind-control 
projecten van de CIA), die sinds 
de jaren ’60 tot de standaard-
procedure behoren in de zaken-
wereld. Van psychocybernetische 
sociale theorieën en ‘optimalisa-
tie’ van de werkplek tot aan we-
tenschappelijke communicatie en 
massapsychologie, veel gebieden 
van de academische wereld en de 

zakenwereld zijn geworteld in de 
troebele wateren van het occulte, 
een schaduwwereld tussen dood 
en droom. Diepgravend psycholo-
gisch onderzoek is niet gebaseerd 
op een project van ‘de almacht 
van de gedachte’, maar op een 
pragmatische actie in een wereld 
waar gedachte en werkelijkheid 
niet radicaal van elkaar te onder-
scheiden zijn. “Wat is bevrijding 
van de Matrix?” vraagt de Chinese 
filosoof Li Qing-an zich af, waarop 
hij antwoordt: “Het hebben van 
een lichaam buiten het lichaam’. 

advertentie

Nildegree Natural Investment Life – www.tadar.net/projects/nildegree/
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Hoewel Bacon aanvankelijk na-
gevolgd wordt in vergelijkbare 
techo-utopieën, kantelt de waar-
dering vanaf de negentiende 
eeuw. Met het steeds indringen-
der opkomen van nieuwe techno-
logie en de daarmee verbonden 
industrialisatie, worden ook de 
negatieve kanten zichtbaar. Door 
vele 20ste eeuwse critici wordt 
Bacon zelfs bij verstek veroor-
deeld tot het veroorzaken van de 
Holocaust en de atoombom. Dit 
gebeurt onder veel meer, maar in 
dit geval het meest welsprekend 
en literair, door de engelen in De 
ontdekking van de hemel van 

Harry Mulisch, die aan het einde 
van het boek de apocalyps aan-
kondigen. “Los van de oude ram-
pen verschijnen nu ook de ver-
woestende vloedgolven van het 
nieuwe: met hun baconiaanse 
beheersing van de natuur zullen 
de mensen uiteindelijk zichzelf 
nucleair opstoken, verbranden 
via het gat dat zij in de ozon-
laag hebben geslagen, oplossen 
in de zure regen, braden in het 
broeikaseffect, elkaar dooddruk-
ken door hun aantal, zichzelf 
ophangen aan de dubbele helix 
van het DNA, stikken in hun ei-
gen afval: in Satans stront, want 
uit liefde voor de mensheid heeft 
dat sekreet zijn pact niet afgeslo-
ten, maar uit haat jegens ons. De 
hel zal losbarsten op aarde en 
de mensen zullen nog wel eens 
terugdenken aan de goede oude 
tijd toen ze nog naar ons luister-
den, - en ook dat vermoedelijk 
niet meer. Zelfs tragisch zal het 
niet meer zijn, alleen nog mise-
rabel. Het is hopeloos. Vergeet 
het.” 
Het zijn niet de oorlogen, “dat is 
allemaal nog het oude, de poli-
tiek, dat betekent niets.” Nee, de 
wereldondergang wordt veroor-
zaakt door het utopisch nieuwe, 

de techniek, zo vat Achterhuis de 
conclusie van de engelen samen.
Mulisch’ engelen verwoorden een 
sentiment dat zo langzamerhand 
gemeengoed is geworden, onder 
politici, onder filosofen en zelfs 
onder sommige wetenschap-
pers. Nu valt niet te ontkennen 
dat  technologie ons naast voor-
uitgang, comfort en welvaart 
ook veel ellende heeft gebracht. 
Maar om Bacon, of meer in het 
algemeen techniek en de na-
tuurwetenschap, bij uitsluiting 
van eventuele medeplichtigen 
uit andere domeinen, daar nu 
de schuld van te geven, dat voert 
veel te ver, en is volgens Achter-
huis deels het gevolg van niet of 
slecht lezen van de brontekst. 
Waar hij in Utopia de zwartere 
kantjes belicht, voelt Achterhuis 
zich daardoor geroepen om het 
Nieuwe Atlantis juist tegen de 
critici in verdediging te nemen, 
althans de al te gemakkelijk kri-
tiek te nuanceren. Bacon was 
zich goed bewust van de mogelijk 
nadelige gevolgen van zijn utopie. 
En er valt op het Nieuwe Atlantis 
eigenlijk minder aan te merken, 
dan op Utopia. Zo geeft Bacon 
in zijn techno-utopie, anders 
dan More in zijn sociale utopie, 
meer vrijheid en een plaats voor 
de kunsten. In de sociale utopie 
van More is dat niet nodig, men is 
gelukkig. Utopia is dan ook veel 
minder open, veel dwingender 
dan het Nieuwe Atlantis. In het 
Nieuwe Atlantis is een jood een 
van de centrale figuren. Daarmee 
kritiseert Bacon de verdrijving 

Piet Vollaard
UtoPia ‘Achter de werkelijk-
heid van elke utopie, hoe ‘ideaal’ 
en hoe vreedzaam de imaginaire 
samenleving die wordt geschetst 
ook mag lijken, schuilt uiteinde-
lijk een dwingende, autoritaire 
dystopie, waarin verborgen of 
openlijk geweld de noodzake-
lijke status quo van het ideaal 
moet handhaven.” Deze veront-
rustende stelling, wordt door de 
filosoof Hans Achterhuis al enige 
tijd met steeds meer overtuiging 
uitgedragen. Hij deed dat onder 
meer in een recente lezing tij-
dens een seminar op de faculteit 
Wijsbegeerte in Utrecht, maar hij 
is al sinds de jaren negentig met 
de materie bezig.
Tijdens het seminar vertelt hij 
hoe dat allemaal begon. Op de 
terugweg van een congres over 
schaarste en ecologie leest hij het 
boek Ecotopia van Ernest Callen-
bach. In dit boek dat in 1975 ver-
scheen, kijken we door de ogen 
van een ‘Amerikaanse sterrepor-
ter’ naar een fictieve gemeen-
schap in het toekomstjaar 1999. 
In Ecotopia leeft men volgens 
strikt duurzame regels in harmo-
nie met de natuur. Zoals dat in de 
meeste utopieën gaat, neemt de 
hoofdpersoon/gids ons mee door 
dit toekomstland en vertelt ons 
over staatsinrichting, onderwijs, 
productie, economie enzovoort, 
in het geval van Ecotopia met 
een zware nadruk op ecologische 
uitgangspunten. Achterhuis is 
gefascineerd door de inhoud die 
in veel opzichten overeenkomt 
met zijn persoonlijke maatschap-
pijkritische overtuigingen en met 
die van zijn contacten uit de na-
tuur- en milieubeweging. Toch 
komt hij tot de conclusie dat hij 
in dit toekomstparadijs niet wil 
wonen. Waarom niet, wat zat 
hem dwars? Die vraag is voor 
hem aanleiding om zich grondig 
in het fenomeen utopie te gaan 
verdiepen. Het resultaat is de in 
1998 verschenen studie ‘De erfe-
nis van de Utopie’, waarin Ach-
terhuis tot de conclusie komt dat 
elke utopie de sporen van een dy-

stopie (het omgekeerde van een 
utopie) in zich draagt. In Eco-
topia bijvoorbeeld wordt de van 
de buitenwereld afgeschermde 
gemeenschap in Noordwest Ame-
rika tegen inmenging beschermd 
doordat men gebruik maakt van 
de moderne technologie die men 
juist zo verfoeit. En niet zomaar, 
men heeft door heel de Verenigde 
Staten kernbommen verstopt als 
bescherming tegen een mogelijke 
invasie. Hoe meer utopieën Ach-
terhuis las - de utopie is eigenlijk 
een literair genre, het gaat altijd 
om een beschreven ideaalstaat 
- hoe vaker hij tot de conclusie 
kwam: Daar wil ik absoluut niet 
wonen. 

Het woord utopie is afgeleid van 
het boek Utopia dat in 1516 werd 
gepubliceerd. Onder die titel (ei-
genlijk De Optimo Reipublicae 
Statu deque Nova Insula Utopia) 
beschrijft de Engelse humanist 
Thomas More een ideale staat 
op een ver afgelegen eiland door 
de ogen van de fictieve reiziger 
Raphaël Hythlodaeus. Utopia is 
sindsdien synoniem met de ide-
ale gemeenschap en het boek is 
de start van een veelheid aan be-
schreven utopieën die tot aan de 
huidige tijd voortduurt. Vrijwel 
iedereen is het er over eens dat 
alles in Utopia prima geregeld is, 
kritiek is er nauwelijks te horen. 
Dat komt, stelt Achterhuis, om-
dat niemand dat boek zelf nog 
leest. Doe je dat wel, dan kom 
je er al snel achter dat niet alles 
zo ‘utopisch’ is als men denkt. 
In Utopia is iedereen naar eigen 

zeggen dan wel gelukkig, maar er 
heerst bijvoorbeeld wel slavernij 
zodat de utopieërs zelf niet hoe-
ven werken. Reizen is niet nodig, 
want ‘Waarom zou je reizen, als 
alles hier al zo uitstekend gere-
geld is?’ stellen de utopieërs. Wil 
je toch eens over de grenzen van 
de ideaalstad kijken, en doe je 
dit zonder moeizaam verkregen 
permissie, dan loop je de kans 
uitgebannen of tot slavernij ver-
oordeeld te worden. De sociale 
controle is enorm (op vrijwillige 
basis natuurlijk). De positie van 
vrouwen is ondergeschikt aan 
die van mannen. De architectuur 
is van een hopeloze saaiheid: 
rechte, gelijke straten met alle-

maal dezelfde huizen en dezelfde 
interieurs (want alles is ideaal, 
dus moet het wel hetzelfde zijn). 
Onze verfoeide naoorlogse wij-
ken als Kanaleneiland zijn ermee 
vergeleken wonderen van afwis-
selende stedenbouw. En ga zo 
maar door.
Bij nader inzien eigenlijk ook al-
weer geen plek om fijn te wonen.
En misschien was Thomas More 
zich volgens Achterhuis van die 
ambivalentie ook wel bewust. In 
de inleiding voert hij zichzelf als 
personage op en stelt dan dat “dit 
Utopia waarschijnlijk te mooi 
is om ooit waar te kunnen zijn’. 
Hij schreef het boek min of meer 
als een grap richting zijn corres-
pondentievriend Erasmus. Maar 
het verhaal is met More aan de 
haal gegaan. De grappen en de 
licht ironische ondertoon zijn 
niet meer opgemerkt door latere 

“De hel zal losbarsten op aarde en de men-
sen zullen nog wel eens terugdenken aan de 
goede oude tijd toen ze nog naar ons luis-
terden, - en ook dat vermoedelijk niet meer. 
Zelfs tragisch zal het niet meer zijn, alleen 
nog miserabel. Het is hopeloos. Vergeet het.”
(de engelen in : Harry Mulisch – De Ontdekking van de Hemel)

Kritiek op Utopia is 
er nauwelijks te ho-
ren. Dat komt omdat 
niemand dat boek 
nog leest

De Liefde is het ultieme verzet tegen de dic-
tatuur van de utopie en de dystopie

‘In Utopia wil ik niet wonen’
Filosoof Hans Achterhuis pleit voor het systematisch wantrouwen van de utopie

lezers, gefascineerd als zij waren 
door de ver uitgewerkte ideale 
gemeenschap, die natuurlijk ook 
een kritiek op de toenmalige 
maatschappij was. Zo is de door 
More zelf bedachte naam Utopia 
een samenvoeging van eu-topos 
(goede/gelukkige plaats) en u-
topos (niet bestaande plaats). 
Wellicht bedoelde More, naast 
zijn kritiek op de toenmalige 
maatschappij, tevens duidelijk te 
maken dat Utopia ‘gelukkig’ niet 
bestaat - of de lezer daar tenmin-
ste over na te laten denken.
Utopia kan als eerste beschreven 
utopie over het algemeen tot op de 
huidige tijd op een ‘gunstige pers’ 
rekenen. Dat is anders gesteld 
met de tweede bron voor vele 
latere utopieën: Het Nieuwe At-
lantis (Nova Atlantis) van Fran-
cis Bacon (inderdaad een verre 
voorvader van de Britse schilder 
met dezelfde naam). Dit boek 
verscheen in 1616, enige jaren 
na zijn de dood, en beschrijft – 
door de ogen van zeevaarders die 
op een afgelegen eiland belanden 
– opnieuw een ideale gemeen-
schap. Maar waar More’s Utopia 
vooral een politiek/maatschappe-
lijke ideaalstaat is, daar legt Ba-
con de nadruk op de wetenschap 
en de techniek. In het Nieuwe 
Atlantis zijn vele uitvindingen 
en technologieën te bewonde-
ren, waarvan vele inmiddels wel, 
maar sommige nog steeds niet ge-
realiseerd zijn. In zekere zin kan 
het Nieuwe Atlantis zelfs worden 
gezien als het begin van de mo-
derne wetenschap. De oprichting 
van de latere Royal Society (vol-
uit: The Royal Society of London 
for the improvement of Natural 
Knowledge), met vroege leden als 
Boyle, Wren, Hooke en Newton, 
was in elk geval mede geïnspi-
reerd op Bacons gedachtegoed. 
Dit illustere gezelschap (toen 
nog Natural Philosophers gehe-
ten), dat regelmatig samenkwam 
en ook correspondeerde met ge-
lijkgestemden in het buitenland, 
besprak en kritiseerde onderling 
de laatste ontdekkingen en uit-
vindingen. 

van de joden in het toenmalige 
Europa. Bij More zijn het alle-
maal nette, blanke Engelsen.
Daar komt bij dat het al te stren-
ge onderscheid tussen Utopia en 
Nieuw Atlantis, zoals dat wordt 
gereflecteerd in de twee domei-
nen van alfa en bèta wetenschap, 
van gevoel versus rede, eigenlijk 
onjuist is. Achterhuis refereert 
daarbij onder meer aan Bruno La-
tour die stelt dat dit onderscheid, 
en daarmee in feite het hele idee 
van de breuk die de moderniteit 
met de traditie zou hebben ver-
oorzaakt, een foute veronderstel-
ling is en dat beide domeinen 

daarentegen altijd al, en tegen-
woordig in toenemende mate en 
in steeds uitgebreide netwerken, 
met elkaar verstrengeld zijn. Ook 
Achterhuis is van mening dat 
die sterke onderlinge netwerk-
verstrengeling het geval is. En hij 
kritiseert het idee dat nadruk op 
het technische, automatisch een 
vermindering van aandacht voor 
het niet-technische zou beteke-
nen. Hij gaat echter niet zover 
om met Latour te stellen dat er 
niet zoiets zou bestaan als (de 
breuk van) de moderniteit. 
De vraag ‘Wil ik in Utopia wonen?’ 
leidt vanzelf naar de afgeleide 
vraag of die toestand eigenlijk 
niet al het geval is, of we niet al 
lang in Utopia of Dystopia wonen. 
Om die vraag te beantwoorden is 
het goed om een drietal algemene 
‘familiekenmerken’ van de utopie 
voor ogen te houden (Achterhuis 
noemt er in zijn boek meer, maar 
dit zijn de belangrijkste). Ten eer-
ste is Utopia maakbaar en juist 
dat wordt in de beschreven uto-
pieën duidelijk gemaakt. Van on-
bereikbare doelen is geen sprake. 
Om te spreken van een utopie om 
aan te geven dat een ideaal onbe-
reikbaar is, of zou moeten zijn, is 
dus in tegenspraak met dit ken-
merk. Ten tweede kan de utopie 
alleen bestaan door afscheiding 
in tijd en plaats, door een radi-
cale breuk met het verleden, en 
ook met de niet-utopische om-
geving. Dat wordt onder meer 
fraai verbeeld in Utopia, waar het 
eiland, dat oorspronkelijk een 
schiereiland was, door middel 
van afgraving wordt losgemaakt 
van het vasteland, van de histo-
rie en van de bekritiseerde ‘ande-
ren’. De mogelijke gerealiseerde 
utopie in het heden moet dus to-
taal zijn, anders is er nog steeds 
reden voor afscheiding.
Ten derde gaat het altijd om een 
samenleving, een collectief. Een 
persoonlijke ideaal, het vervullen 
van persoonlijke verlangens of 
één-op-één relaties tussen men-
sen onderling is dus geen utopie 
als dit ideaal of dit verlangen niet 

betrekking heeft op het samen-
leven van een grotere groep en 
hun onderlinge relaties. Het in-
dividuele wordt in veel utopieën 
zelfs volkomen uitgebannen. De 
liefde, bij uitstek een persoonlij-
ke één-op-één relatie, kan in dat 
opzicht dus nooit utopisch zijn. 
Liefde bestaat eigenlijk niet in 
Utopia, wel vaak de vrije seksuele 
omgang met meerdere bewoners. 
Sterker: Achterhuis constateert 
dat juist de liefde het ultieme ver-
zet tegen het dys- en utopische is. 
Naast liefde, is het bijhouden van 
een dagboek bijvoorbeeld ook 
een vorm van verzet van het in-
dividu tegen de dictatuur van het 
collectief. Plaats een individu in 
een utopie, en je krijgt volgens 
Achterhuis onmiddellijk de ont-

Een gerealiseerde 
utopie betekent het 
einde van de verbeel-
ding
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Mountain View, Ca April 
15th, 2008 – “The Seasteading 
Institute today announced that 
it has been established in order 
to establish permanent, auto-
nomous ocean communities to 
enable experimentation and in-
novation with diverse social, po-
litical, and legal systems.”
Met deze woorden kondigt een 
groep Silicon Valley miljonairs, 
waaronder PayPal oprichter Pe-
ter Thiel die $ 500.000 in het 
instituut heeft gestoken, de op-
richting aan van nieuwe gemeen-
schappen, vrij van de legale, 
politieke en sociale banden. De 
filosofie van het instituut is mede 
gebaseerd op het pamflet SeaS-
teading – Homesteading on the 
High Seas van Wayne Gramlich, 
die direct steun kreeg van Patri 
Friedman, kleinzoon van de om-
streden econoom Milton Fried-
man. De uitgangspunten vormen 
een mix van libertarisme, cy-
berpunk, eco-utopisme, techno-
futurisme en een flinke scheut 
vrije markt ideologie. De eerste 
Seasteads zullen bestaan uit op 
de oceanen drijvende vrijstaten. 
“Als Seasteading een haalbare 
mogelijkheid wordt, wordt het 
wisselen van overheid een kwes-
tie van ernaartoe zeilen zonder 
ook maar je huis te verlaten”, al-
dus Friedman.
Daarmee sluiten de Seasteaders 
direct aan op de oudste utopi-
sche tradities: die van het ver af-
gelegen eiland, waar de ideale ge-
meenschap van verlichte geesten 
zich bewust heeft afgezonderd 
van de bekritiseerde wereld, en 
waar het sociale, het wetenschap-
pelijke en het politiek-juridische 
experiment tot een ‘reëel existe-
rende werkelijkheid’ kan worden 
gevormd, zij het dat er nog wel 
een zekere band met bestaande 
staten wordt veronderstelt. De 
drijvende vrijstaat wordt even-
min uitsluitend door Seastead 
gepropageerd: in een artikel in 
Wired (19-5-08) wordt een waar 
‘Pantheon van would-be utopi-
sche gemeenschappen’ drijvend 
op de wereldzeeën opgesomd, 
zoals het Aquarius Project, dat 
zich op niets minder dan heelal-
hegemonie richt, The Republic 
of Minerva van Las Vegas miljo-
nair Michael Oliver, die al in de 

abu dhabi, Terwijl de torens 
van Dubai wankelen, wordt in 
de grote buurstaat Abu Dhabi - 
ongestoord door economische 
turbulentie, want het is door zijn 
enorme olievoorraad nauwelijks 
kwetsbaar – verder gewerkt aan 
een aantal grote projecten. Een 
van de meest aansprekende daar-
van is de eco-stad Masdar, ont-
worpen door de Britse toparchi-
tect uit de high-tech traditie Sir 
Norman Foster. 
De nieuwe duurzame stad is ge-
pland op enige afstand van de 
hoofdstad, nabij de internatio-
nale luchthaven. Het ontwerp 
bestaat uit een vierkante stads-
plattegrond van 6 km2, dat is op-
gedeeld in een rechthoekig raster 
van straten, doorsneden door 
twee groenzones die de oorspron-
kelijk loop van kleine beekjes vol-
gen. In de stad komen ongeveer 
50,000 mensen te wonen. Ver-
der zijn er kantoren en culturele 
voorzieningen gepland. 
In het ontwerp wordt een groot 
aantal duurzaamheidsmaatre-
gelen gerealiseerd. Ten eerste 
is de stad autovrij, dat wil zeg-
gen: het vervoer vindt plaats 
door middel van kleine elektri-
sche auto’s. Olieverbruikende 
vervoersmiddelen worden niet 
afgeschaft, maar moeten buiten 
de stadmuren geparkeerd wor-
den. Verder is de architectuur en 
stedenbouw, hoewel modernis-
tisch van stijl, gebaseerd op de 
traditionele woestijnsteden. Zo 

Mir, Siberië In de permafrost 
van Oost-Siberië wacht de gi-
gantische krater van voormalige 
diamantmijn Mir op een nieuwe 
bestemming. Nu de dagbouwac-
tiviteit in deze mijn in 2001 is 
gestopt, kan de krater, met een 
doorsnede van ongeveer een ki-
lometer aan de top en een diepte 
van 550 meter, niet zonder meer 
worden achtergelaten. Gebrek 
aan onderhoud zou de getrapte 
wanden (waar nu nog de trein-
rails liggen voor de ertstreinen) 
van het enorme gat instabiel 
maken wat tot aardverschuivin-
gen kan leiden. Maar bovendien 
zou de krater binnen korte tijd 
vol grondwater lopen, wat een 
onoverzienbare situatie zou cre-
eren.
Het Russische architectenbureau 
Alice stelt daarom voor om de 
krater te dempen met een heuse 
eco-stad voor zo’n 10.000 inwo-
ners. Terwijl de stevige beton-
nen constructie van de stad de 
krater stabiliseert, kan de grote 
diepte van het gat in deze verder 
altijd bevroren regio van Siberië 
(temperaturen tot min 60 gra-
den Celsius) directe toegang tot 

VenuS, Florida ‘The Venus 
Project presents a bold, new 
direction for humanity that en-
tails nothing less than the total 
redesign of our culture. There 
are many people today who 
are concerned with the serious 
problems that face our modern 
society: unemployment, violent 
crime, replacement of humans 
by technology, over-population 
and a decline in the Earth’s eco-
systems.
The Venus Project is dedicated to 
confronting all of these problems 
by actively engaging in the re-
search, development, and ap-
plication of workable solutions. 
Through the use of innovative 
approaches to social awareness, 
educational incentives, and the 
consistent application of the best 
that science and technology can 
offer directly to the social sys-
tem, The Venus Project offers a 
comprehensive plan for social 
reclamation in which human 
beings, technology, and nature 
will be able to coexist in a long-
term, sustainable state of dyna-
mic equilibrium.’

jaren zeventig werd aangekon-
digd, maar tot op heden nog niet 
van de grond is gekomen, of het 
meer realistische Freedom Ship, 
een groot passagiersschip dat als 
vrijstaat “an ideal place to live or 
run a business, a friendly, safe 
and secure community with large 
areas of open space and extensive 
entertainment and recreational 
facilities” biedt.
Vooralsnog lijkt Seastead ech-
ter de meest serieuze optie voor 
potentiële ‘vluchtelingen’. De 
politieke autonomie bereiken de 
Seasteaders door gebruik te ma-

ken van de zogenaamde ‘flags of 
convenience’; een praktijk waar-
bij schepen varen onder de vlag 
van een staat die economisch het 
meest praktisch, het goedkoopst 
of in juridisch opzicht het minst 
dwingend is.
Dat de ideologie stevig is gewor-
teld in de economisch-libertaire 
‘utopie’ van de vrije mark, en dat 
deze utopie sinds de kredietcrisis 
een wankele basis is geworden, 
lijkt de initiatiefnemers voorals-
nog niet te deren. Het startkapi-
taal is inmiddels aangegroeid tot 
$ 1.000.000. In 2009 werd The 
Poseidon Project aangekondigd, 
een eerste proeve van Seastea-
ding, die zal bestaan uit een 
woongemeenschap van minstens 
50 bewoners op een olieplatform-
achtige setting: “economisch 
volledig zelfvoorzienend, tech-
nologisch veilig en de facto een 
volledige politiek autonomie”. 
De verwachte kosten bedragen 
circa 20 miljoen dollar, een be-
drag dat de initiatiefnemers in de 
komende vijf jaar verwachten op 
te halen. 

wordt er in een hoge dichtheid 
gebouwd, waardoor de smalle 
straten vrijwel altijd beschaduwd 
zijn. Daarmee wordt het wande-
len op straat weer mogelijk, iets 
wat in de modernere Golfsteden 
vrijwel onmogelijk is geworden 
door de enorme hitte tussen de 
hoogbouw. Verder is het straten-
patroon zodanig op de heersende 
windrichting georiënteerd dat 
er optimaal gebruik kan worden 
gemaakt van verkoeling van och-
tend en avondwind. Door zoveel 
mogelijk water door de stad te 
laten lopen wordt niet alleen de 
leefomgeving aangenamer, maar 
wordt ook extra verkoeling in de 
straten gebracht. 
Energie wordt geproduceerd door 
een grote zonne-energiecentrale 
buiten de stad. Verder is er voor 
de toekomst in de bouw van een 
‘windpark’ voorzien. De drinkwa-
tervoorziening is eveneens geheel 
gebaseerd op zonne-energie – in 
de Golfstaten wordt een groot 
deel van de beschikbare energie 
gebruikt voor het produceren van 
drinkwater uit zee. Daarnaast zal 
circa 80% van het afvalwater wor-
den gerecycled en terug worden 
gebracht als schoon drinkwater, 
of in laatste instantie voor irriga-
tie worden gebruikt. Biologisch 
afval zal worden gebruikt voor 
bodemverbetering en meststof-
fen. Overig afval wordt voor her-
gebruik geschikt gemaakt in een 
recyclefabriek nabij de stad. 

aardwarmte geven. Over de toe-
komstige stad komt een glazen 
koepel met zonnepanelen, die 
zo’n 200 megawatt energie aan de 
stad leveren. Tegelijkertijd houdt 
het glasdak het koude klimaat 
buiten. De stad bestaat uit drie 
‘lagen’: onderin een zone voor 
landbouw; een middenlaag met 
bosbouw waarmee de lucht in de 
stad zuiver wordt gehouden en 
tenslotte de bovenlaag met daarin 
de woningen, kantoorgebouwen 
en sociaal-culturele activiteiten 
voor de bewoners. De regio stad 
Mirny hoopt met dit ‘Eco-City 
2020’ project de afgelegen regio 
Yakutia niet alleen als aantrek-
kelijk woongebied, maar ook als 
toeristenbestemming op de kaart 
te zetten. 

Met deze inspirerende woorden 
kondigt industrieel ontwerper en 
futurist Jacque Fresco zijn futu-
ristisch-utopische visie met een 
flinke scheut duurzaamheids-
ideologie aan. Hoewel Fresco’s 
visie en de vele vrolijk optimist-
sche, science fiction-achtige ont-
werpen waarmee hij deze visie 
gepaard laat gaan, eerder op een 
gemoedelijke kruising tussen 
Chriet Titulaer en de gebroeders 
Das lijken dan op een streven 
naar politiek-technocratische au-
tarkie, vertonen de uitgangspun-
ten desondanks overeenkomsten 
met een utopie. En dan met name 
met Francis Bacon’s New Atlan-
tis. Vooral wat betreft de nadruk 
op scholing – “preparing people 
intellectually and emotionally for 
the changes and challenges that 
lie ahead” - wat gemakkelijk in 
controle en sturing kan ontaar-
den, en wat betreft het geloof 
in de mogelijkheden van weten-
schap en technologie, moeten 
de uitgangspunten wel met enige 
scepsis worden benaderd.. 
Wat wel weer pleit voor Fresco is 
dat hij in zijn ‘research centrum’ 

Drijvende vrijstaat 
gelanceerd

Duurzame woestijn-
stad in aanbouw

Ondergrondse  
tuinstad vult  
Siberische krater

Het Venus Project, een  
maatschappij ‘beyond politics, 
poverty & war’

Mir krater (bron: www.telesys.ru)
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Huxley achtte Brave 
New World in de 
jaren vijftig al gerea-
liseerd

Newspeak is nog 
niet toegelaten in het 
onderwijs

maskering van de utopie. Alleen 
al vanwege dit laatste moeten we 
elke utopie wantrouwen en lezen 
als een dystopie. Want wie zou de 
liefde uit willen bannen, of het 
recht om als individu te opere-
ren of zelfs maar individueel te 
denken?
Dit verzet van het individu wordt 
vooral indringend beschreven 
in twee beroemde dystopieen 
van de twintigste eeuw: Brave 
New World van Aldous Huxley 
(1932) en 1984 van George Or-
well (1949). Beide boeken zijn 
in zekere zin – zoals elke utopie 
zijn latere dystopie oproept – kri-
tieken op Bacons Nieuw Atlan-
tis, of meer in het algemeen op 
de techo-utopie. Dat geldt zeker 
voor Brave New World. In veel 
opzichten zijn de voorspellingen 
van Huxley zelfs akelig dicht bij 
de actuele werkelijkheid gena-
derd. De mensenbroedmachine 
en de genormaliseerde opvoeding 
zijn misschien nog geen werke-
lijkheid, maar Huxley zelf achtte 
Brave New World in de jaren vijf-
tig al gerealiseerd. Niet waar, al-
dus Achterhuis, lees het boek en 
leg het naast de werkelijkheid en 

de verschillen zijn net zo groot als 
de overeenkomsten. Dat de huidi-
ge maatschappij al volledig in de 
ban is van drugs (in Brave New 
World gebruiken de bewoners te 
pas en te onpas de drug soma), 
is alleen voor de zwartste maat-
schappijcritici een feit. Huxley 
zag drugsgebruik overigens niet 
als probleem, maar toonde zich 
daarentegen onder meer in zijn 
boek The Doors of Perception, 
een propagandist van het gebruik 
van hallucinerende middelen. Het 
was dan ook een soort bijbel van 
de hippies in de jaren zestig. Het 
recreatieve drugsgebruik wellicht 
uitgezonderd, zullen er deson-
danks weinig mensen zijn die in 
Brave New World willen wonen, 
hoewel er volgens Achterhuis in 
California nog steeds bepaalde 
groepen zijn die precies dat pro-
beren, en die Brave New World 
juist idealiseren.
In elk geval zal dat niet gelden 
voor de maatschappij die Orwell 
schetst in zijn dystopie 1984. 
Hier gaat het voornamelijk om 
een kritiek op de grote, volgens 
de aanhangers wel degelijk ge-
realiseerde, utopie van het com-
munisme. Op een paar uithoeken 
van de wereld na, zoals Noord-
Korea, is dat geloof sinds de ja-
ren negentig verdwenen. Maar 
bepaalde aspecten van 1984 zijn 
wel degelijk herkenbaar. Big Bro-
ther is synoniem geworden met 
alle aanvallen op de privacy die 
we tegenwoordig gewillig onder-
gaan. Camera´s op straat  (bin-
nenkort ook thuis?), persoonsre-
gistratie; het is allemaal, althans 
oppervlakkig gezien, Big Brother. 
Nu staan daar gelukkig ook veel 
verschillen tegenover. De wereld 
is niet (niet meer?) opgedeeld in 
drie grote continentale staten, 
Oceanië , Eurazië en de rest, die 
permanent met elkaar in oorlog 
zijn (als dat in 1984 al het geval 
was, het zou ook moedwillige pro-
paganda zijn geweest om het volk 
in permanent staat van angst en 
agressie te houden). Onze wereld 
is in elk geval vele malen minder 
agressief en stukken welvarender, 
zelfs op het zuidelijk halfrond, 
dan de maatschappij van 1984. 
Newspeak is nog niet toegelaten 
in het onderwijs, maar Achter-
huis constateert wel fijntjes dat 
de intenties van Wittgenstein en 
de logisch positivisten wel erg 
dicht in de buurt van de uitgangs-
punten van Newspeak komen. 
Zowel in Brave New World als in 
1984 is het de liefde die de heer-
sende maatschappij ondergraaft. 
Maar Winston en Julia uit 1984 
worden uiteindelijk toch betrapt 
en Winston wordt door middel 
van fysieke en psychische folte-

ring weer terug in het maatschap-
pelijk gelid gebracht. . In Brave 
New World beroept de terugge-
keerde ‘wilde’ John zich vergeefs 

naast zijn recht – of beter: zijn 
vrijheid - op een liefdesrelatie 
ook op het recht om persoonlijk 
ongelukkig, ziek, oud en onzeker 
te zijn. Hij eindig als een soort 
toeristenattractie in het ‘wilden-
reservaat’ en geeft zich over aan 
zelfgeseling om zijn passie voor 
Lenina te verdrijven. Uiteinde-
lijk vermoordt hij haar en pleegt 
zelfmoord, de laatste vrijheid die 
hem restte.
wil ik in utopia wonen?
Nee, het is geen pretje om in een 
dystopie te moeten wonen. En 
aangezien Achterhuis’ centrale 
stelling is dat elke utopie uitein-
delijk zijn dystopische tegendeel 
in zich draagt, is het evenmin 
een pretje om in een utopie te 
wonen. Dat mag voor sommigen 
een moeilijk te verdragen idee 
zijn, maar het is een realiteit. 
Het gaat hierbij overigens om 
de totale utopie, natuurlijk zijn 
er op deelaspecten wel degelijk 
kleine utopische projecten gerea-
liseerd. Geslaagde verbeteringen 
van onze collectieve welvaart en 
ons welzijn door middel van be-
scheiden idealistische ingrepen 
in bestaande structuren zijn wel 
degelijk haalbaar en natuurlijk 
ook wenselijk. De daadwerkelij-
ke, totale utopie niet. Er is niets 
tegen idealisme, maar veel tegen 
het realiseren van Het Ideaal. Als 
dat al mogelijk zou zijn, dan loopt 
het zonder meer uit op vergaande 
controle en uiteindelijk de dicta-
tuur van de controleurs over de 
gecontroleerden. 
En nog iets: een gerealiseerde 
utopie betekent het einde van de 
verbeelding, van literatuur, van 
kunst in het algemeen; en – zo 
kun je daaraan toevoegen – dus 
ook van een festival als Impakt. 
Wantrouwen tegen de utopie is 
dus verstandig. Voor bezoekers 
aan Matrix City is het aan te ra-
den om zich bij alle dys- en uto-
pieën die daar te zien zijn af te 
vragen: Wil ik daar wonen? 

Hans Achterhuis, ‘De Erfenis van 
de Utopie’, Baarn: Ambo, 1998

in Florida gewoon begonnen is. 
De eerste futuristische huizen 
zijn gebouwd. De geplande mil-
joenenstad zal nog wel even op 
zich laten wachten, maar het 
voorlopig gerealiseerde villapark-
je ziet er eigenlijk ontzettend 
aantrekkelijk uit.  
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Piet Vollaard
MildaM, Friesland Meer dan 
dertig jaar lang stapelde Louis Le 
Roy met zijn blote handen en in 
zijn eentje afgedankte straatste-
nen, stoeptegels en trottoirban-
den op elkaar terwijl hij de natuur 
om hem heen haar gang liet gaan. 
Hierdoor veranderde hij een kaal 
Fries weiland in een fascinerende 
jungle waarop begrippen als mooi 
of lelijk niet meer van toepassing 
zijn. Le Roy noemt zijn project 
Ecokathedraal. Sinds enige jaren 
wordt het project voortgezet een 
kleine groep vrijwilligers, omdat 
Le Roy zelf door gezondheids-
problemen niet meer verder kan 
bouwen. Daarmee is een begin 
gemaakt van een duizendjarige 
afwisseling van steeds nieuwe 
bouwers. Intussen zijn er hon-
derden truckladingen straatafval 
verwerkt tot gestapelde bouw-
sels, waarvan de oudste alweer 
deels overwoekerd zijn door de 
natuur. Wie het project bezoekt 
waant zich tussen de resten van 
een vergeten Mayacultuur.

Louis Le Roy werd bekend met 
de ‘wilde tuin’ van anderhalve 
kilometer die hij begin jaren ze-
ventig langs de Heerenveense 
Kennedylaan samen met de be-
woners van de aangrenzende wijk 
aanlegde. In 1973 verscheen de 
publicatie Natuur Uitschakelen 
- Natuur Inschakelen, waarmee 
hij internationale faam kreeg als 
propagandist en theoreticus van 
de ‘wilde tuin’. De basisgedachte 
was: doe niets, of zo min moge-
lijk, laat de natuur zijn gang gaan, 
en er ontstaat vanzelf een com-
plex ecosysteem dat in rijkdom 

shenzen, China Begin dit jaar 
kwam een golf van zelfmoordpo-
gingen bij één van de grootste 
assemblagebedrijven voor consu-
mentelektronica in China aan het 
licht. In de Foxconn fabrieken in 
Shenzen – waar ongeveer 400.000 
arbeiders producten voor Apple, 
Dell en Hewlett-Packard in elkaar 
zetten – maakten in korte tijd 
een tiental jonge arbeiders een 
eind aan hun leven. De meeste 
hebben een onrustbarend verge-
lijkbaar profiel: rond de 20 jaar 
oud en nog niet lang werkzaam 
bij Foxconn. De golf van zelf-
moorden heeft de aandacht op 

de omstandigheden waaronder 
Chinese arbeiders onze produc-
ten vervaardigen weer voor het 
voetlicht gehaald. Dat het werk 
in deze fabrieken wellicht geen 
echte droombaan is is inmiddels 
wel duidelijk.
In de film Whose Utopia van de 
Chinese kunstenaar Cao Fei 
staan de machines van OSRAM 
China Lighting Ltd. in een strak-
ke ordening opgesteld in enorme 
fabriekshallen. Daar tussendoor 
bewegen zich dansers. Zoals een 
in witte tutu gehulde ballerina, 
op spitsen en met vleugeltjes 
op de rug, en een oudere in het 

zwart geklede man. De stille dro-
merige expressie van de dansers 
contrasteert met de eindeloos 
herhaalde handelingen van de fa-
briekswerkers.
Cao Fei reageert op de reali-
teit van haar landgenoten die in 
groten getale van het platteland 
naar de steden trekken om er in 
fabrieken te werken. Vooruitgang 
in China betekent vooralsnog 
voor heel veel mensen heel hard 
werken. Dromend van een beter 
bestaan onderwerpen zij zich 
slecht betaald aan geestdodend 
lopende band werk. 

Welke prijs heeft een iPhone?

aquarius, australië Begin 
jaren zeventig vond in Austra-
lië het Aquarius Festival plaats. 
Het bleek het startsein voor veel 
jonge Australiërs om de natuur in 
te trekken en communes te stich-
ten. Ze waren daarmee onderdeel 
van een tegenbeweging die eind 
jaren zestig ontstond in reactie 
op de snel voortschrijdende ver-
stedelijking, gecombineerd met 
een groeiende ongerustheid over 
de minder leuke kanten van de 
vooruitgang (milieu, afhankelijk-
heid van olie, etc.). De wens om 
te experimenteren met nieuwe 
manieren van samenleven in 
een directe relatie tot de natuur 
bracht jonge mensen verspreid 
over de wereld tot het stichten 
van kleine leefgemeenschappen 
buiten de stad. Ruim dertig jaar 
later zijn veel van die experimen-
ten gestrand, maar in Australië 
bestaan er nog meerderen.
Het succes van een leefcommune 
hangt af van de bereidwilligheid 
er samen voor te gaan. Dat wil 
zeggen dat de verschillende le-
den de neuzen dezelfde kant op 
moeten willen richten. Dat vraagt 
om veel overleg en zoeken naar 
consensus, waarbij een aantal 
gemeenschappelijke waarden 
en idealen moet worden onder-
schreven. Daaruit volgt dan weer 
een set regels waaraan alle leden 
moeten voldoen. Een en ander 
blijkt tenminste uit de documen-
taire The Making of Utopia die 
de Finse makers Tellervo Kallei-
nen en Oliver Kochta-Kalleinen 
in Australië maakten. Drie van de 
communes die zij daar filmden 
ontstonden halverwege de jaren 

Hippie-communes Australië 
bedreigd door vergrijzing

en ‘schoonheid’ de gecultiveerde 
tuin verre overtreft. Aan de Ken-
nedylaan moedigde hij bewoners 
aan om in het project te parti-
ciperen. Niet door bloemen te 
planten, maar door van sloopaf-
val bouwsels tussen de wilde tu-
instructuur te weven.
Zijn meest ambitieuze project is 
echter de zelfgestarte Ecokathe-
draal. Het grootste misverstand 
omtrent Le Roy’s Ecokathedraal 
is dat het vooral een voorbeeld-
project voor de ‘wilde tuin’-ge-
dachte zou zijn. Natuurlijk kun 
je er zien hoe een weiland na 
dertig jaar, waarin de natuur zijn 
gang kan gaan, eruit ziet (fantas-
tisch), maar dat is niet waar het 
hem om gaat. De Ecokathedraal 
is vooral een project, of beter nog 
een onderzoek, waarin de tijd, de 
natuur en de bouwende mens de 
variabelen zijn. Zich afvragend 
wat een enkel mens in zijn leven 
tot stand zou kunnen brengen, 
begon hij aan het stapelen van 
straatstenen op zijn weiland. Het 
was daarom voor hem van belang 
dat hij het werk alleen en met 
zijn blote handen deed. Het was 
daarbij niet in de eerste plaats 
het ecologische of het bouwkun-
dige aspect dat Le Roy interes-
seerde. Hij zag de Ecokathedraal 
vooral als een cultureel project in 
de tijd. Het ‘kathedrale’ verwijst 
dan ook naar de kathedralen van 
de middeleeuwen; projecten in 
de tijd waar meerdere generaties 
aan voortbouwden.

doorlopend proces
Anders dan veel ‘groene profeten’ 
ziet Le Roy de mens niet als vij-
and van de natuur. Le Roy bena-
drukt keer op keer dat de mens 
onderdeel is van de natuur en dat 
zijn interventies even ‘ecologisch’ 
zijn als die van flora en fauna. 
Zijn project is daarom vaak ge-
kenmerkt als een gelijkwaardige 

fusie tussen cultuur en natuur.
Het zou ook een misverstand 
zijn om Le Roy te zien als een 
tuinarchitect. De Ecokathedraal 
is vooral géén geplande tuin in 
wording. Le Roy past veel meer 
in de traditie van beeldend kun-
stenaars die zich bewust beper-
ken tot één doorlopend proces. 
De bouwsels die hij al stapelend 
produceerde zijn niet vooraf ge-
pland, maar komen gedurende 
het proces - als het ware in real 
time – tot stand. Het zijn geen 
chaotische bergen, maar nauw-
keurig waterpas gelegde, met de 
lagen op kleur geordende torens, 
muren en terrassen. Fascineren-
der en poëtischer dan de wilde 

Wilde Tuinman kijkt 1000 jaar vooruit

natuur is de gedachte dat één 
mens vrachtladingen stenen en 
soms loodzware stoepbanden en 
betonnen putten met zijn blote 
handen schoonmaakt, over zijn 
terrein rolt en soms meters hoog 
precies op hun plaats gooit. Die 
zoveel energie in het ordenen van 
afval steekt en tegelijk de natuur 
toestaat om al dat werk in een 
paar seizoenen te overwoekeren, 
zelf onverstoorbaar verder bou-
wend.
Le Roy wist de natuur al stape-
lend amper voor te blijven. Elk 
seizoen werden zijn bouwsels 
van het jaar daarvoor veroverd 
door planten en bomen. Jaar na 
jaar stapelde hij onvermoeibaar 

door en gaf de natuur nieuwe mo-
gelijkheden tot verovering. Het 
project groeit dan ook niet in de 
conventionele zin. Het is nooit af. 
Het was tien jaar geleden even 
ver als het over twintig jaar zal 
zijn. Het heeft geen werkelijk be-
gin en geen einde; het is.

de lessen van louis le roy
Rond de eeuwwisseling werd de 
Stichting Tijd opgericht, met als 
belangrijkste doel het in stand 
houden van het doorgaande pro-
ces. Vrijwilligers hebben het bou-
wen inmiddels van Le Roy over-
genomen, nu hij daar zelf na een 
ongeval niet meer toe in staat is. 
De statuten van de stichting zijn 

zodanig opgezet dat – mocht het 
project ooit stilvallen -  er regel-
matig getracht wordt om nieuwe 
bouwers aan te trekken die aan 
het project verder werken. En dat 
duizend jaar lang. Op een derge-
lijke tijdschaal is de huidige stand 
van zaken niet veel meer dan het 
uitzetten van een paar piketpaal-
tjes. Ook voor de Kennedylaan 
is inmiddels een honderdjarig 
contract met de gemeente Hee-
renveen afgesloten, waardoor het 
voortbouwen door bewoners en 
scholieren wordt gegarandeerd. 
Zijn projecten zijn daarmee over-
gedragen aan de gemeenschap. 
Het geduldig ordenen, waarbij 
toeval en het onverwachte wor-
den toegelaten, is de les die ar-
chitecten, stedenbouwers en 
planologen van Le Roy kunnen 
leren. Als het de architecten, ste-
denbouwers en wethouders wer-
kelijk ernst is met het toestaan 
van meer vrijheid, dan zullen ze 
moeten leren dat er geen einde 
aan het bouwen komt, dat er in 
een dynamisch proces geen eind-
beeld bestaat, dat het voorspellen 
van en het toewerken naar een 
ideale staat (wat elk plan in feite 
is) zinloos is en dat planning ver-
vangen zal moeten worden door 
een even voorzichtige als ont-
spannen procesbegeleiding. 
Een andere les is dat de natuur 
veel meer rotzooi aankan dan 
wij denken. Als we de natuur 
haar gang laten gaan is zij sterk 
genoeg om de mens veel vrijheid 
te laten. Het probleem met onze 
omgang met de natuur is dat we 
haar denken te moeten bescher-
men tegen onszelf, dat we haar 
voor haar eigen bestwil moeten 
intomen, omperken en opnieuw 
aanleggen. Onzin, gewoon met 
rust laten, dan kunnen we er zelf 
naar hartenlust in spelen. 

Still uit de film ‘Louis Le Roy, life and work in time and space’ door Beate Lendt

Still uit de film ‘Whose Utopia’ door Cao Fei
‘The Making of Utopia’ (foto: Tellervo Kalleinen en Oliver Kochta-Kalleinen)

zeventig en kwamen voort uit de 
Australische hippiebeweging. 
Wat hun succes is? Een van de 
stichters van de gemeenschap 
Dharmananda (vijftien mensen, 
dertig koeien, grotendeels levend 
van hun zelfverbouwde voedsel) 
denkt dat het komt omdat ze 
juist niet al te ver doorschoten 
in het vrijheid blijheid leven van 
veel hippies. Zij gingen gewoon 
aan de slag, zonder al te veel ge- 
theoretiseer.
De documentairemakers vroegen 
de communes om een fictief ver-
haal te verzinnen, waarin zowel 
het succes van hun gemeenschap 
als de gevaren die het voortsbe-
staan ervan bedreigen aan bod 
komen. Dat levert vrolijke beel-
den op van de leden die spelen 

dat ze rijk wil worden met het 
kweken van een genetisch gema-
nipuleerde truffel (wat vanzelf-
sprekend een zonde is voor deze 
‘real food’ liefhebbers) en zingen 
over de luxe die een eco resort 
zou opleveren. Al snel blijkt dat 
hun grootste kracht hun vasthou-
dendheid is en hun door de jaren 
heen opgebouwde samenhorig-
heid. Niemand stelt de idealen 
of leefregels ter discussie. En het 
grootste gevaar? De ouderdom. 
Voor de oprichters zal de fysie-
ke inspanning weldra niet meer 
haalbaar zijn. Er zijn nog wel 
jonge mensen die zich aanslui-
ten, maar of zij even standvastig 
zijn als hun stamoudsten is de 
vraag. 

Natuur Uitschakelen - 
Natuur Inschakelen
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RotteRdam Bij de monding 
van de Maas, voor de kust van 
Zuid-Holland wordt sinds 2008 
nieuw land gemaakt. Naast de 
eerste Maasvlakte ontstaat een 
tweede Maasvlakte. De Rotter-
damse haven, waar de Maasvlak-
tes onderdeel van zijn, is een van 
‘s werelds grootste overslagha-
vens. Tussen 1962 en 2003 had 
Rotterdam de grootste haven 
ter wereld. In 2003 verloor het 
deze positie en werd het door de 
havens van Shanghai en Singa-
pore verdrongen naar een derde 
plaats. De haven van Rotterdam 
is belangrijk op het gebied van 
overslag van containers en mas-
sagoederen, ook wel ‘bulkover-
slag’ genoemd, zoals ruwe olie 
chemicaliën, kolen en ertsen. De 
goederenoverslag in Rotterdam 

bedraagt 420 miljoen ton (2008). 
Via Rotterdam heeft de wereld 
toegang tot 150 miljoen consu-
menten (binnen een straal van 
500 kilometer van Rotterdam). 
Deze consumenten kunnen bin-
nen 24 uur bereikt worden via 
de weg, spoor, binnenvaart, korte 
zee- en kustvaart en pijpleidin-
gen.
De haven draait momenteel op 
z’n top en dat beperkt voorlopig 
verdere groei. Om zijn toppositie 
te behouden wordt het Rotter-
damse havengebied daarom uit-
gebreid met een nieuw stuk land 
in zee, van zo’n 2.000 hectare 
groot. Dat is ongeveer evenveel 
als de omvang van de binnenstad 
van Rotterdam. Maasvlakte 2 
krijgt een diepgang van 20 meter. 
De haven is hierdoor bereikbaar 

voor de nieuwste generatie grote 
containerschepen.
De landaanwinning ontstaat 
door de aanleg van een deels 
harde, deels zachte zeewering in 
de Noordzee. Strand en duinen 
vormen het zachte deel van die 
zeewering, kiezels, (breuk)steen 
en betonblokken het harde deel. 
Daarachter worden de terreinen 
opgespoten.
Het kunstenaarskoppel Bik Van 
der Pol filmden vanuit een heli-
kopter de omtrek van de tweede 
Maasvlakte in aanleg. Dit leverde 
grootse en imposante beelden op 
van een stuk zee dat zich lang-
zaam vult met opgespoten zand. 
Een gebied dat zowel betoverend 
mooi is in zijn maagdelijkheid als 
beangstigend in zijn indrukwek-
kende omvang. 

Meer land voor meer containers

tsjeRnobyl, oekRanië Nog 
steeds duiken in West-Europa zo 
nu en dan gevolgen van de ramp 
met de kerncentrale van Tsjerno-
byl op. Zo meldt de Duitse deel-
staat Beieren dat daar regelmatig 
radioactieve wilde zwijnen wor-
den gevangen. Dit is het gevolg 
van radioactieve neerslag die 
na de ramp naar een grondlaag 
is gezakt waar truffels groeien. 
Zwijnen eten die graag, net als 
paddenstoelen die ook makke-
lijk straling in zich opnemen. In 
Rusland, in het gebied rond de 
kerncentrale Tsjernobyl, zal de 
radioactiviteit nog honderden ja-
ren in zodanig hoge concentraties 
aanwezig zijn dat mensen er niet 
gezond kunnen leven. Het is dan 
ook verboden terrein, je mag er 
alleen onder begeleiding komen. 
Elena Filatova, een jonge vrouw 
uit Kiev, weet door connecties 
aan deze verplichting te ontko-
men en heeft een vergunning be-
machtigd om het gebied op haar 
motor te doorkruisen. Op haar 
website Kiddofspeed.com (en op 
www.elenafilatova.com) publi-
ceert zij de foto’s die ze maakt tij-
dens haar tochten door deze dead 
zone. Daarop is doorwoekerende 
natuur te zien, met leegstaande 
boerderijen en een volkome ver-
laten stad. Mensen moesten alles 
achterlaten, want alles raakte be-
smet. Regelmatig is er op de foto’s 
een glimp van Elena zelf te zien, 
in motorjack, met een apparaatje 
in haar hand waarmee ze de aan-
wezige radioactiviteit meet. In de 
teksten bij de foto’s vertelt Elena 
over de gevolgen van het ongeluk 
met de kernreactor, en over hoe 
zij door niet van de asfaltwegen 
af te wijken betrekkelijk veilig 
het gebied kan betreden.

Motormeid rijdt door Tsjernobyl

Post Home the Aftertime
Peter t. lang

Still uit de film ‘Facts on the Ground’ door Bik Van der Pol

Ghost Town (foto: Elena Filatova)

Het beeld van een jonge aan-
trekkelijke vrouw op een snelle 
motor (een Kawasaki Big Ninja, 
ZZR1100 meldt zij trots op haar 
website) die zich in het giftige 
gebied van Tsjernobyl begeeft, 
is natuurlijk te mooi om waar te 
zijn. En inderdaad, op internet 
doen geruchten de ronde dat er 
een vrouw in motorjack is gesig-
naleerd in een groepje toeristen 

dat precies die locaties aandeed 
die Elena op haar blog documen-
teert. Helemaal niet stoer in haar 
eentje op een motor door het 
doodstille gebied rijdend, maar in 
een busjes aan het handje van een 
gids. Maar waar of niet waar, over 
de realiteit van Tsjernobyl en de 
desolate beelden van het verlaten 
landschap en de lege stad is geen 
twijfel mogelijk. 
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Utrecht Het Matrix City pro-
gramma laat, op de tentoon-
stelling in Hoog Catharijne, en 
tijdens een debat en talkshow, 
een veelheid aan grote en kleine 
observaties en interventies in de 
stedelijk omgeving zien. De re-
dactie van deze Matrix City krant 
vroeg de co-curatoren Ana Dzo-
kic en Marc Neelen (STEALTH.
unlimited) naar de uitgangspun-
ten van dit programma.
“Het doel van het Impakt Fes-
tival als geheel is het tonen van 
audiovisuele kunst in een in-
terdisciplinaire context. Het is 
waarschijnlijk geen toeval dat 
het festival is ontstaan in een 
tijd dat mediakunst (de ‘nieuwe 
media’) langzamerhand in beeld 
begon te komen. Tegenwoordig 
is dat nieuwe niet zo nieuw meer, 
en gaat het er meer om dat het 
festival een doorsnede biedt van 

de experimentele audiovisuele 
kunst, om deze ontwikkelingen 
vervolgens te koppelen aan maat-
schappelijke ontwikkelingen. 
Wij opereren al enige jaren als 
architecten/curatoren in een 
internationaal veld van kunste-
naars architecten en iets wat je 
als cultureel-activisme zou kun-
nen bestempelen. We richten ons 
daarbij vooral op de vraag hoe de 
stad en stadscultuur zich kunnen 
ontwikkelen – van wie die is, wie 
daarover zou moeten nadenken 
en hoe we met een grotere groep 
mensen daar samen de toekomst 
voor kunnen uitzetten. Dat bete-
kent dat we vaak heel direct met 
allerlei mensen nadenken over 
de manier waarop de omgeving 
zich kan ontwikkelen – iets wat 
je met discussies of workshops, 
maar ook door het maken van 
een testomgeving kunt doen. 
Kristian Lukic, met wie we samen 
het Matrix City deel van het Im-
pakt Festival organiseren, heeft 
daarbij een sterkere achtergrond 
in mediacultuur en de belangstel-
ling voor de effecten van nieuwe 
ontwikkelingen in de communi-
catie en informatietechnologie. 
De combinatie van beide invals-
hoeken maakt het voor ons extra 
interessant. 
Voor ons drieën is een festival als 
Impakt een vruchtbare voedings-
bodem en een belangrijk podium 
dat ons de kans biedt om een veel 
breder publiek te bereiken dan 
we gewend zijn, met een onder-
werp dat voor iedereen van be-
lang is.”

Jullie zijn verantwoordelijk 
voor het deel van het festival 
onder de noemer Matrix City. 
Wat is het idee achter de ten-
toonstelling, screenings, debat 
en talkshow, die samen Matrix 
City heten?
“De naam Matrix City was door 
de Impakt organisatie al voor 
het 2010 programma vastgesteld 
voordat wij bij de organisatie be-
trokken raakten. Het refereert 
natuurlijk ook – of je dat nu wil of 
niet- aan de film The Matrix, en 
aan het idee dat er wel eens een 
alternatieve ‘echte’ werkelijkheid 
verborgen zou kunnen liggen ach-
ter de werkelijkheid zoals we die 
ervaren. Wij besloten om binnen 
dat idee een wat andere route te 
nemen dan de gebruikelijke fas-
cinatie voor de versmelting van 
een digitale interactielaag met de 
stad, zoals je die veel aantreft in 
culturele of design events. Want 
is de stad niet inderdaad een 
matrix, een alles beheersend sys-
teem, dat ons verlokt met belof-

ten en verleidingen, en die daar-
door onder onze huid kruipt en 
ons gevangen houdt? Natuurlijk 
kan de verwijzing naar de film 
The Matrix voor een beetje festi-
valganger niet worden gemist. De 
stad als een ‘oorlog tegen de con-
troleurs’ is in onze ogen echter 
niet het belangrijkste  - je voert 
geen oorlog op een festival. Het 
gaat ons er meer om te onder-
zoeken wie die controleurs dan 
zijn, en wat ze dan controleren. 
En daaraan gekoppeld de vraag of 
we het ons kunnen veroorloven 
ons leven in de stad te blijven 
leven zoals we tot nu toe hebben 
gedaan; wat is de prijs van verste-
delijking en hoe lang kunnen we 
die nog ‘betalen’?”

Is er een bepaalde scene in The 
Matrix die aan deze opvatting 
refereert?
“Twee scènes zijn belangrijk. De 
eerste is die waarin de held Neo 
(The One) moet kiezen tussen 
een rode of een blauwe pil, tus-
sen het bewustzijn van de ‘ge-
vangenschap’ en slavernij of te-
rug te gaan naar de comfortabele 
wereld, de ‘realiteit’ zoals we die 
kennen. Maar wat is realiteit? “If 
real is what you can feel, smell, 
taste and see, then ‘real’ is sim-
ply electrical signals interpreted 
by your brain”, zo legt de ‘gids’ 
Morpheus uit. En die elektrische 
signalen kunnen gemanipuleerd 
worden.
Het is een keuze die te maken 
heeft met strijd en rechtvaardig-
heid, maar ook met comfort en 
veiligheid; zaken die ons tegen-

woordig op allerlei manieren be-
zighouden, en die ook hun afspie-
geling in de gebouwde omgeving 
opleveren. 
In de tweede scene laat de con-
troleur (de ‘architect’, het is be-
paald geen fraaie promotiefilm 
voor ons vak) de buik van ‘de ma-
chine’ zien. Hoe alles wat ‘ze’ ons 
laten geloven niet meer is dan 
een dun laagje, dat het zicht op 
de ‘werkelijke’, totaal andere ma-
chinerie tegenhoudt. In zeker op-
zicht proberen we met het Matrix 
City programma dat verhullende 
laagje een beetje weg te poetsen. 
Maar we zien het idee achter 
deze film vooral als een goed en 
herkenbaar startpunt om van 
daaruit verkenningen in allerlei 

richtingen te ondernemen naar 
meer actuele gebeurtenissen. 
Zoals de gevolgen van de recente 
kredietcrisis versus de in razend 
tempo uit de grond gestampte 
miljoenenstad Dubai; de vlucht in 
smartphones en web2.0 commu-
nities en wat dat betekent voor 
ons werkelijkheidsbesef; de alter-
natieve gemeenschappen die uit 
de echte wereld teruggetrokken 
proberen een duurzaam bestaan 
te leiden; de vele ´vlucht’ -eilan-
den, -bunkers en luxe passagiers-
schepen die klaarliggen om door 
de superrijken bevolkt te worden 
‘als het mis gaat’; de gevolgen die 

hypotheekschulden uit de ‘grote 
wereld’ hebben voor de ‘kleine 
wereld’ van lokale gemeenschap-
pen; de totaal vervreemdende 
industrielandschappen die overal 
op de wereld zijn ontstaan, en in 
veel gevallen ook weer zijn verla-
ten… enzovoort.  
Wat wel goed is aan The Matrix 
als film is dat het in sommige ge-
vallen opmerkelijk dicht nadert 
aan onze ‘normale’ werkelijkheid 
van nu, pas als je die wereld ‘om-
keert’ of als je ‘achter de scher-
men’ kijkt, wordt het science 
fictionkarakter zichtbaar. Je zou 
het kunnen geloven, dat er mis-
schien toch in een niet zo verre 
toekomst, en op een niet zo verre 
plek een ‘matrixplot’ wordt uitge-
werkt. Die geloofwaardigheid is 
sterk, en wordt door de werken 
die op Impakt te zien zijn, mis-
schien nog wel sterker. Hoewel er 
natuurlijk evenveel bewijsmateri-
aal te zien is, die deze samenzwe-
ringstheorieën tegenspreekt.”

Kunnen jullie een paar con-
crete voorbeelden geven van 
de dingen die we kunnen gaan 
zien?
“We proberen zoveel mogelijk 
invalshoeken aan bod te laten 
komen.  Het gaat om realiteiten 
en dromen, om hoogstedelijke 
praktijken en om allerlei ‘esca-
pistische terug naar de natuur 
bewegingen’, om kleine projecten 
en om grote, ontroerende en ont-
luisterende. 
De meest recente ontluistering 
is natuurlijk de val van de woes-
tijnstad voor superrijken Dubai. 

Smaq toont bijvoorbeeld een aan-
tal toekomstscenario’s voor Dubai 
waarbij het op kapitaal gebaseer-
de fata morgana wordt getrans-
formeerd in een ‘echte stad’. Op 
een veel persoonlijker schaal laat 
Damon Rich zien wat de impact 
van hypotheekschulden is op de 
kaart van New York. Enigszins 
verbonden hieraan brengt de 
gameboy serie Game Broker van 
Derivart met een soort klassieke 
8-bit ‘feel’ de financiële crisis van 
de jaren ‘80 en ‘90 - en de dotcom 
crisis in 2000 - terwijl het com-
puterspel Nildegree (van Vladi-
mir Todorovic en Justin Tan) de 
onmogelijkheid laat zien van een 
duurzame toekomst gebouwd op 
exponentiële speculatie.
De film Manhattan van Paul 
Strand toont de belofte van New 
York in de jaren twintig in een 
oude documentaire (1921) die 
nu onderdeel is van het cultureel 
erfgoed van de Verenigde Staten, 
en van de American Dream, die 
op zichzelf weer aan de basis lag 
van de ontwikkeling van Dubai 
bijna een eeuw later.
De ambivalentie van de maak-
baarheid komt niet alleen naar 
voren in de vele stedelijke omge-
vingen die we maken, maar ook 
in de vaak buiten of aan de ran-
den van de stad gelegen produc-
tielandschappen, die we nodig 
hebben om onze steden draaien-
de te houden. Een aantal bijdra-
gen tonen de enorme schaal, de 
angstaanjagende schoonheid en 
de grote impact op het landschap 
die dergelijke productiesteden 
hebben. Bik Van der Pol filmde de 
aanleg van de Nieuwe Maasvlakte, 
en Cao Fei laat de dualiteit van 
verbeelding versus geestdodende 
werkomgeving van de eindeloze 
Chinese productiehallen zien 
waar de spullen worden gemaakt 
die uiteindelijk in containers naar 

De stad ontsluierd

de Maasvlakte verscheept wor-
den. De werkers aan de Chinese 
lopende band dromen dezelfde 
alledaagse dromen als wij, maar 
we weten allemaal goed genoeg 
dat die dromen zullen smoren in 
hún verstrikking met welvaarts-
begeerte en onze lust naar ipods, 
ipads, en iphones – een gevaar-

lijke combinatie, zoals ook de 
recente golf van zelfmoorden in 
fabriekscomplexen in Shenzhen 
suggereert.

Maar er zijn ook vergezichten 
naar een andere wereld te zien. 
Het project New Babylon van de 
onlangs overleden kunstenaar 
Constant (in de korte documen-
taires Met Simon Vinkenoog naar 
het New Babylon van Constant en 
New Babylon de Constant) toont 
de energie en de overtuiging die 
in de jaren vijftig en zestig leef-
de dat een doorbraak naar een 
nieuwe arbeidsloze maatschap-
pij en stedelijke omgeving waarin 
de homo ludens zich volledig aan 
de ontplooiing van zijn creatieve 
krachten kon overgeven mogelijk 
en maakbaar was. Wat we kregen 
waren ‘alternatieve steden’ als 
Hoog Catherijne, die in hun vorm 
wel enigszins aan de grote ruim-
testructuren van New Babylon lij-
ken te refereren, maar waar ‘fun’ 
vooral ‘shoppen’ is, een zelfont-
plooiing vooral consumptie. Spel 
is intussen een economie gewor-
den, zoals de vele internetspellen 
die zijn ontaard in virtuele gok-
hallen of beursvloeren laten zien. 
Een ontwikkeling die veraf ligt 

de bevrijdende tegencultuur die 
Constant propageerde.
Maar we laten ook alternatieven 
zien en vragen ons af wie er het 
best is voorbereid op de toekomst: 
de mensen die zich terugtrekken 
zoals te zien is in de ondergrond-
se atoom- en apocalypsbestendi-
ge privébunkers van Vivos in de 

Mojave woestijn, de mensen die 
vooral werken aan bescheiden 
stap-voor-stap ontwikkeling naar 
een duurzamer toekomst zoals 
2012 Architecten die hun gebou-
wen vrijwel uitsluiten op gerecy-
clede materialen baseren, of de 
vergaande voorstellen van Seas-
teading, Venus en dergelijke – 
plannen waarbij er een compleet 
andere samenleving wordt voor-
zien die op een radicale manier 
afscheid neemt van onze huidige 
stedelijke samenleving?”

Is er naast het genieten van een 
veelheid aan media kunstuitin-
gen, ook nog een boodschap die 
jullie willen overbrengen?
“Heel in het kort: de pop-cultuur 
heeft de weg gebaand voor een 
totale esthetisering van onze ste-
delijke omgeving, inclusief de es-
thetisering van de onvrede en het 
verzet tegen deze ontwikkeling. 
De mediatisering en de technolo-
gie hebben niveaus bereikt waar-
bij ze op een sublieme manier 
direct ingrijpen in ons alledaagse 
leven. Het is vrijwel onmogelijk 
om je daaraan te onttrekken. De 
geldstromen die er in omgaan 
hebben enorme proporties aan-
genomen. 

Verschijnt als uitgave bij het  Impakt Festival, 
Utrecht 2010.  

Redactie: Piet Vollaard. Lotte Haagsma, 
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VoRmgeVing: Lava.nl, Carolin Tegeler  
& Céline Lamée. 
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Colofon

We richten ons vooral 
op de vraag hoe de 
stad en stadscultuur 
zich kunnen ontwik-
kelen

Is de stad niet een matrix, een alles beheer-
send systeem, dat ons verlokt met beloften 
en verleidingen, en die daardoor onder onze 
huid kruipt en ons gevangen houdt?

Je zou kunnen gelo-
ven, dat er misschien 
toch in een niet zo 
verre toekomst, en 
op een niet zo verre 
plek een ‘matrixplot’ 
wordt uitgewerkt

De pop-cultuur heeft de weg gebaand voor 
een totale esthetisering van onze stedelijke 
omgeving, inclusief de esthetisering van de 
onvrede en het verzet tegen deze ontwikke-
ling

Tegelijkertijd is het onduidelijk 
wie hier om gevraagd heeft, wie 
dit wil, wie dit heeft ‘ontworpen’. 
Wat we duidelijk willen maken is 
dat onze huidige omgang in en 
met de stad wel eens veel minder 
duurzaam zou kunnen zijn dan 
we denken: onze stedelijke toe-
komst is op drijfzand gebouwd. 
De stad verdient een veel slim-
mere, duurzamer, meer bevrij-
dende en meer open aanpak. 
Opvallend is dat het momenteel 
lastig lijkt om met aantrekkelijke, 
gedurfde alternatieven te komen, 
terwijl de meer bescheiden aan-
pak nauwelijks kan overtuigen 
als je deze naast de bestaande 
urgenties (bevolkingsgroei, be-
schikbare grondstoffen, klimaat-
verandering) zet. Dat is voor een 
belangrijk deel het dilemma van 
de stad.’ 



Van 13 t/m 17 oktober vindt de 
21e editie van het Impakt Festi-
val plaats. In een stad als Utrecht 
die zijn stadionsgebied volop 
aan het herstructureren is, rich-
ten wij ons op de vele uiteenlo-
pende visies over wat een stad is 
en hoe een stad eruit moet zien. 
Met een tentoonstelling in twee 
winkelpanden van het winkel-
centrum Hoog-Catharijne, korte-
filmvertoningen op een groot Ur-
ban Screen op de Neude en een 
audiowandeling die de verborgen 

Matrix 
City

Een avond in 3 delen
DEEL 1: OppOrtunitiEs  
Of EntangLEmEnt
Wo. 13 okt. 17:00-18:30, Hoog CatHarijne  
(Boven vredenBurg), gratis
Wat voor de één de ideale bestem-
ming is voor een met winkelen en 
uitgaan gevulde dagtrip, is voor 
de ander een voorbeeld van mis-
lukte stadsplanning. Waar kun-
nen we beter een festival over ur-
bane dilemma’s beginnen dan in 
Hoog Catherijne, winkelhart van 
Nederland ? 
De tentoonstelling Opportunities 
of Entanglement velt geen oor-
deel maar laat de bezoeker een 
breed scala aan visies zien op 
onze grootstedelijke toekomst.

DEEL 2: WELcOmE  
tO mEtrOpOLis
Wo. 13 okt. 19:00, tHeater kikker, grote 
Zaal, gratis (na aanvang geen entree)
In een gevarieerd programma  
komen de hoofdlijnen uit het 
festival voorbij. De curatoren 
en kunstenaars die later in het 
festival uitgebreid van zich zul-
len laten horen, geven op deze 
openingsavond kort acte de pré-
sence. Met een selectie van films, 
fragmenten en presentaties komt 
het festival in vogelvlucht voor-
bij.

DEEL 3: thE thirD man / 
Erik BüngEr (ZWEDEn)
Wo. 13 okt. 21:00, tHeater kikker, grote 
Zaal, gratis (na aanvang geen entree)
The Third Man is een filmperfor-
mance die in een residency bij 
Impakt tot stand is gekomen. In 
de voorstelling stelt Erik Bünger 
de toeschouwer voor aan een on-
grijpbare entiteit die luistert naar 
de naam ‘The Third Man.’ Het is 
deze entiteit die zich verplaatst 
in het lichaam van Julie Andrews 
als zij zeven onschuldige kinde-
ren reduceert tot noten in haar 
diatonische toonladder en hij is 
het die de kinderen van Hamelen 
meelokt met zijn muziek. Hij is 
de stem van elke zwangere vrouw 
die haar weerloze foetus in ge-
zang baadt en op hem doelt Kylie 
Minogue als ze zingt: “I just can’t 
get you out of my head.” 
In zijn performance verweeft 
Bünger natuurkundige theorieën, 
filosofie en religie met video-
beelden en muzikale elementen 
zoals vocalen en muziekdoos-
jes. In de voetsporen van ‘The 
Third Man’ neemt Bünger ons 
mee op een zoektocht naar de 
ware betekenis van muziek. 

erik Bünger
Erik Bünger is een Zweedse, in 
Berlijn woonachtige kunstenaar, 
componist en schrijver. Zijn werk 
zoekt naar het irrationele in de 
hedendaagse media en focust 
daarbij op muziek als manipula-
tieve kracht. Muziek wordt daar-
bij nooit gezien als iets puurs, ab-
soluuts of abstracts, integendeel, 
maar als een parasiet, die teert 
op ons collectieve, culturele be-
wustzijn.

The Third Man is een Impakt pro-
ductie.

iMpakt 
Festival 
2010

Openings-
avOnd

  iMpakt Festival UtreCht « prOgraMMakrant» 13 - 17 OktOber 2010  

Het Impakt Festival 2010 richt 
zich als tijdelijk platform op de 

onderstroom van elektromagneti-
sche straling in de stad blootlegt, 
begeeft Impakt zich rechtstreeks 
in het hart van de stad. In de film-
programma’s in ’t Hoogt, de con-
ferentie in Studio T en de vele 
evenementen in Theater Kikker 
komt het verstedelijkingsproces 
in al zijn facetten en extremen 
tevoorschijn. Zet je meest groot-
stedelijke gezicht op en dompel 
je onder in het dilemma van de 
stad.

toekomst van de stad. Met Matrix 
City, het thema van Impakt 2010, 
gaan de curatoren STEALTH.
unlimited (Ana Dzokic en Marc 
Neelen, Rotterdam / Belgrado) 
en Kristian Lukic (Novi Sad) niet 
zozeer in op de vooruitgang van 
steden op het gebied van tech-
nologie- of kennisontwikkeling, 
maar laten ze aan de hand van 
films, video- en mediakunst, per-
formances, presentaties en dis-
cussies juist zien dat wij steeds 
meer verstrikt raken in het ste-
delijk netwerk.

In radicale wereldbeelden zoals 
die voorspeld werden in de jaren 
1960 en 1970 werd ons voor de 
eerste keer een allesomvattende 
‘moderne’ stedelijke matrix voor-
gespiegeld. Dit kwam op een mo-
ment dat industrialisatie, ruimte-

vaart, informatietechnologie en 
de opkomst van digitale media 
samenvielen met het idee dat een 
fundamentele en bevrijdende 
‘makeover’ van onze leefomge-
ving binnen handbereik was. Nu, 
een halve eeuw later, verbreken 
nieuwe stedelingen de banden 
met hun plattelandsachtergrond 
en worden zo volkomen afhanke-
lijk van de grondstoffen van der-
den. Zij die al deel uitmaken van 
het stedelijke systeem hebben 
nauwelijks nog de kans zich er-
aan ontworstelen. Verstedelijking 
- met de immense en centripetale 
gravitatiekracht van haar groei - 
lijkt een onomkeerbare, zichzelf 
voortstuwende machine.

Aan de andere kant is er de popu-
laire massacultuur en de klimaat-
verandering, die in combinatie 

met bijvoorbeeld eschatologische 
samenzweringscomplotten de 
bouwstenen vormen voor een 
apocalyptische tijdgeest, die de 
gevolgen van een sociale of eco-
nomische crisis kan versterken 
tot irrationele dimensies.

Hoe zijn deze scenario’s gere-
lateerd aan het overheersende 
beeld van de stad als katalysator 
van economische groei, maat-
schappelijke welvaart en persoon-
lijk geluk - ondersteund door een 
technologische superstructuur? 
Zijn we tegenwoordig inderdaad 
dichter bij een scenario waarin 
de stedeling zich een maximum 
aan actieve vrijetijdsbesteding 
en ‘play’ en een minimum aan 
arbeid kan veroorloven, zoals 
ons bijvoorbeeld in de vroegere 
radicale nieuwe werelden werd 

voorgespiegeld? Zullen we te 
maken gaan krijgen met nieuwe 
gemeenschappen die deze super-
structuren willen weerstaan? Of 
staan we dichterbij een onheil-
spellender scenario waarin we 
gecontroleerd worden door een 
informatienetwerk en waarin we 
kwetsbaar zijn vanwege het ont-
breken van een ‘rural backup’?
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Opening: wO. 13 Okt. 17:00-18:30, dO. 14 t/m 
zO. 17 Okt. 11:00-18:00 (dO. 14 Okt. Open 
tOt 21:00)
HOOg CatHarijne (1e verdieping gang 
BOven vredenBurg, tegenOver peek & 
ClOppenBurg), gratis
Met een serie kunstwerken en 
praktijkvoorbeelden die de vele 
gezichten van het hedendaagse 
stedelijke landschap tonen, gaat 
de expositie ‘Opportunities of 
Entanglement’ in op de ambiva-
lentie tussen verstrikking (of zelfs 
gevangenschap) en de nieuwe be-
vrijding van de mens op weg naar 
een tijdperk van louter ‘play’. De 
expositie raakt aan de uiterste 
houdbaarheidsdatum van het he-
dendaagse concept van de stad, 
iets wat misschien moeilijk te 
vatten is gezien de huidige opgang 
van stedelijke en grootstedelijke 
gebieden, maar tegelijkertijd ook 
iets dat een lange voorgeschiede-
nis heeft in de ontwikkeling van 
de stad.
Voor deze gelegenheid eigent Ma-
trix City zich een deel van Hoog 
Catharijne toe, Utrechts avant-
garde winkelcentrum uit de ja-
ren 1970, dat vandaag de dag 
als verouderd wordt beschouwd 
en op het punt staat grondig ge-
renoveerd te worden. Deze loca-
tie doet op een bepaalde manier 
denken aan New Babylon van 
Constant Nieuwenhuys, een su-
perstructuur die gebouwd was 
om mensen te bevrijden van 
fysieke arbeid – al werd men in 
Hoog Catharijne verondersteld 
bevrediging te vinden in ‘shop-
ping’, niet in ‘play’.

Charter of Dubai,  
X-Palm 
smaQ - saBine müller andreas Quednau 
(duitsland)
Boek en digitale print, 2009

Palm Jumeraih is het centrale 
icoon van Dubai’s kijk-naar-mij-
stedelijkheid. Achter de show 
fungeert het kunstmatige eiland 
als een luxueus toevluchtsoord, 
dat zich afwendt van de wereld-
lijke context en ruimte biedt aan 
individualisme, exclusiviteit en 
een beleving van onafhankelijk-
heid. Charter of Dubai gebruikt 
de Palm als een uitdagend test-
gebied om zich een stedelijkheid 
voor te stellen die geïntegreerd is 
in zijn sociale context en milieu. 
Het werk doet dit door de geome-
trie van de Palm te herlezen en 
aan te passen, en zodoende de 
immanente mogelijkheden die de 
vorm biedt te onderzoeken. Als 
het de vraag is of sociale culturen 
door ruimtelijke inrichting vorm-
gegeven worden, is het antwoord 
dat de Palm geeft een duidelijk 
‘ja’. SMAQ gebruikt dit echter als 
een manier om een andere stede-
lijke toekomst voor te stellen.

Citytellers_Dubai
FranCesCO jOdiCe (italië)
Film, 48:00, HD, 2009

Citytellers_Dubai handelt over 
het bekendste hedendaagse voor-
beeld van neo-stedelijkheid. Een 
stad die gebouwd en ontworpen 
is als een ‘white elephant’, die 
enkele jaren lang een niet vol te 
houden economische expansie 
doormaakte, uiteindelijk resulte-

rend in de recente crisis. De beel-
den laten de ambiguïteit zien van 
zo’n omgeving: de kameelraces 
waarin duizenden minderjarige 
jockeys werden geëxploiteerd 
en mishandeld – nu vervangen 
door mensachtige robots – of de 
aan slavernij verwante arbeids-
omstandigheden waar duizenden 
arbeiders uit India, Pakistan en 
Bangladesh aan onderworpen 
worden. De film laat de constante 
paradox zien van een parallelle 
dimensie, waar de propaganda 
van een paradijs vol luxe en 
voorspoed een donkere kant van 
armoede en misère op de grens 
van de menselijke waardigheid 
ontmoet.

Daily News
kayle BrandOn in samenwerking met  
HeatH Bunting (grOOt-Brittannië)
Foto’s en flyers, vanaf 2007

De Daily News, gelanceerd in 
2007, is een krant over de levens 
en liefdes van de niet-menselijke 
inwoners van wereldsteden. Num-
mer 1: “With You for You Always” 
werd gepubliceerd en gedrukt in 
New Delhi, India, en verspreid bij 
stoplichten, winkelcentra, ver-
keersopstoppingen, wachtrijen, 
wachtkamers en op bilboards… 
De krant vertelt het nieuws uit 
het dierenrijk; rechtstreeks uit 
de mond van het paard.… We 
nemen deze verhalen niet alleen 
voor kennis aan, we herleven ze.

DisaffeCteD!
persuasive games (vs),  
Computerspel, 2006

Dissafected! is een computerspel 
dat de Kinko’s copyshop, die een 
bron van frustratie is voor zijn ei-
genaren, parodieert. Disaffected! 
biedt de speler de mogelijkheid 
om in de gedemotiveerde schoe-
nen van FedEx Kinko’s werkne-
mers te stappen. Terwijl voorbeel-
den van spellen die zich focussen 
op een bepaald merk teruggaan 
tot de tijd van de Atari 2600, zijn 
zogeheten ‘advergames’ de laat-
ste 10 jaar erg populair gewor-
den; eerst als internetspellen en 
nu zowel als op zichzelf staande 
spellen, alsook product/ad place-
ments in commerciële spelen. 
Anti-advergames (zoals Disaf-
fected!) hebben als doel om een 
serie producten of diensten voor 
expressieve, verheffende, sociale 
of politieke doeleindes in twijfel 
te trekken of te kleineren.

eleCtro-magNetiC  
ProPagaNDa 
Bureau d’etudes (Frankrijk)
Kaart, 2006

Kunstenaarscollectief Bureau 
d’Etudes heeft een raadselachtige 
kaart gemaakt waarop de invloed 
van elektromagnetische straling 
op het lichaam te zien is. In de 
loop van de 19e eeuw heeft de 
ontwikkeling van de chemische 
industrie en agrochemie geleid tot 
een begrip van levende organis-
men als chemische machines. In 
de 20e eeuw dwong de ontwikke-
ling van de elektrische industrie, 
en later van de elektronica en cy-
bernetica, ons om het organisme 
te begrijpen als een zelfregule-
rend systeem van elektronische 
besturing. De industrie, met haar 
techno-wetenschappelijke basis, 
komt naar voren als de legitieme 
uitdrukking van de manier waar-
op de mensheid zichzelf begrijpt 
-  en zichzelf moet begrijpen - en 
produceert daarbij de kosmologie 
die haar universele verspreiding 
rechtvaardigt. 

game broker
derivart (spanje)
Computerspellen voor de Nintendo  

Game Boy, 2009

Game Broker gaat met drie retro-
computerspellen voor de origi-
nele Nintendo Game Boy in op 
de aard van financiële crises . De 
drie spellen nemen de speler mee 
terug naar de crises van de jaren 
1980, 1990 en de dotcom-jaren. 
Ze maken het de speler mogelijk 
om te leren over de oorzaken van 
deze crises, zich met economi-
sche zeepbellen in te laten en de 
kern ervan te leren. Game Broker 
nodigt de speler uit om de aard 
van financiële crises te herover-
wegen als telkens terugkerende 
fenomenen van de afgelopen 
decennia. Ontwikkeld door De-
rivart, in samenwerking met de 
game developer David Pello.

the maNNahatta ProjeCt
pOnd media and design witH wildliFe 
COnservatiOn sOCiety (vs) 
Webapplicatie, 2009

Heb je je ooit afgevraagd hoe New 
York er uitzag voordat het een 
stad was? Na bijna 10 jaar onder-
zoek heeft The Mannahatta Pro-
ject de oorspronkelijke ecologie 
van Manhattan aan het licht ge-
bracht. Het centrum van één van 
‘s werelds grootste en meest be-
bouwde steden was ooit een na-
tuurlandschap met een rijke en 
overvloedige flora en fauna, waar 
al zo’n 5.000 jaar voor de komst 
van de Europeanen in 1609 men-
sen leefden. Het blijkt dat de be-
tonnen jungle van New York City 
ooit een uitgestrekt loofbos was, 
dat een thuis bood aan beren, 
wolven, vogels, salamanders en 
meer dan 55 verschillende ecolo-
gische ‘communities’.

the most uNusual me-
tro iN the worlD
By leOnid murlyanCHik / FOtO’s dOOr 
viCtOr BOrisOv (rusland)
Foto’s, 2009

Sinds 1984 is Leonid Murlyan-
chik in Lebedyan, 320 kilometer 
ten zuiden van Moskou, volhar-
dend bezig aan het bouwen van 
een metrolijn – in zijn eentje. In 
eerste instantie had Leonid een 
coöperatie opgezet voor zijn on-
derneming, waar 166 mensen op 
hadden ingetekend, maar zodra 
de leden beseften dat de betaling 
van het werk slechts na voltooi-
ing van het werk zou plaatsvin-
den, hield iedereen er weer snel 
mee op. De constructie van de 
tunnel duurt 1 dag voor 1 meter, 
en nog eens 3 dagen voor het in 
beton gieten van de muren en de 
gewelven. Al het materiaal is aan-
geschaft van Leonids pensioen. 
Hij heeft alle benodigde docu-
menten en vergunningen voor de 
metro en het werk voltrekt zich 
volgens alle veiligheidsnormen.

NilDegree
vladimir tOdOrOviC en justin tan  
(singapOre/servië)
Computerspel en brochures, 2009

Nildegree is een computerspel en 
een financiële simulatie die spe-
lers leert hoe ze kunnen investe-
ren in verschillende ecosystemen 
en biomen. Tijdens 30-jarige 
investeringen in de natuur kun-
nen spelers hun eigen portfolio 
opbouwen door te kiezen uit een 
aantal fondsen: Global Coral 
Reef Fund, Emerging Rainforest 
Fund, Taiga Equity Classic en 
vele anderen die te ontdekken 
zijn tijdens het spelen van het 
spel. Ieder bioom heeft zijn eigen 
initiële investeringswaarde die 
in de loop der jaren veranderd. 
In deze financiële oplossing is de 
schaarste die de basis vormt van 
de huidige financiële methode 
van winst maken niet kunstmatig 
maar vrijwel volkomen natuur-
lijk.

oiligarChy
mOlleindustria (italië)
Online spel, 2008

Oiligarchy is een speelbare be-
commentariëring van de olie-
industrie. De speler neemt de 
rol aan van een ‘oiligarch’ die de 
ontginningswerkzaamheden re-
gelt in zijn thuisland en op zee, 
en die lobbiet bij de overheid om 
de op ‘carbon fossil’ draaiende 
economie zo winstgevend moge-
lijk te houden. Puur economische 
activiteiten strekken van het vin-
den van nieuwe olievelden tot 
het bouwen van booreilanden en 
het beheren van resources. Oili-
garchy kan beschouwd worden 
als een uitgebreid business Sim/
Tycoon-achtig spel, aangezien 
de speler beslissingen maakt en 
acties uitvoert die niet altijd in 
het domein van business vallen. 
Deze gemengde gameplay wordt 
gebruikt om de ingewikkelde re-
laties tussen oorlog, politiek en 
energiebedrijven te laten zien. 

reD liNes housiNg  
Crisis learNiNg CeNter 
damOn riCH (vs) 
Multimedia, 2006–heden

Red Lines Housing Crisis Learn-
ing Center is een mobiele ten-
toonstellingskit, ontworpen om 
bezoekers onder te dompelen 
in het financiële landschap van 
architectuur. Wie zorgt voor 
het geld dat gebruikt wordt om 
nieuwe gebouwen te bouwen en 
te kopen? Wat zijn de historische 
relaties tussen geldschieters en 
geldleners? Hoe worden eigen-
domsverklaringen geproduceerd 
en weer doorgegeven? Terwijl 
dat wat in de Verenigde Staten 
bekend staat als de ‘subprime 
meltdown’ zich verder uitbreidt 
– waardoor mensen hun huis uit 
moeten, buurten verslechteren, 
instituten failliet raken en een 
wereldwijde financiële crisis op 
de loer ligt – probeert Red Lines 
de urgente conversatie over hoe 
onze samenleving zijn leefomge-
ving financiert te verbreden en te 
verrijken.

tomorrowlaND
inFOrmatiOn teCHnOlOgy and innOvatiOn 
FOundatiOn-daniel CastrO en rOBert 
atkinsOn (vs) 
Kaart - digitale print, 2010

Technologie, van goedkope sen-
soren, energiebesparende pro-
cessors tot bijvoorbeeld geavan-
ceerde draadloze netwerken, leidt 
tot de vorming van een wereld die 
leeft op informatie. Voorbeelden 
te over: biochemische detectoren 
in metrostelsels en vliegvelden; 
onder-zee-microfoons die 
waarschuwen voor aankomende 

TENTooNSTELLINg - oPPorTuNITIES oF ENTANgLEMENT

PArTNEr EVENTS

Red Lines Housing Crisis Learning Center / Damon Rich

Game Broker / Derivart

zOn. 17 Okt. 17:00, vertrek Bus Bij tHeater 
kikker, 5,- eurO (let Op, Beperkte CapaCi-
teit, vOOrverkOOp via kikker)
Expodium is een platform voor 
jonge kunst dat met zijn pro-
grammering het denken over ste-
delijke ontwikkeling wil openbre-
ken. Expodiums participatie in 
het Impakt Festival is een busreis 
in het kader van de het project 
Visual translation: Archive of 
Impressions.

visual translatiOn: arCHive OF impres-
siOns / nikOs dOulOs en jOaO evangelista
Dit project is de neerslag van het 
onderzoek dat de twee kunste-
naars in Detroit deden naar ‘krim-
pende steden en opkomende stra-
tegieën.’ De situatie van Detroit 
kan worden gelezen als een vi-
suele manifestatie van de nieuwe 
post-industriële stad, een hybride 
van het paradoxale samengaan 
van stad en platteland, gevangen 
tussen de ‘ruïneporno’-fotografie 
en het idee van een veilige haven 
voor kunstenaars. Tijdens de bus-
reis en de twee tussentijdse hal-
tes wordt het publiek uitgenodigd 
om zich het stedelijke landschap 
voor te stellen in een proces van 
aankomst en vertrek, een archief 
van indrukken en verhalen.

‘visual translatiOn: arCHive OF impres-
siOns’ is te zien tOt 29 OktOBer 2010. meer 
inFOrmatie Op www.expOdium.nl

expodium
zat. 16 Okt. 17:00, CasCO, gratis
Casco Office for Art, Design and 
Theory is een openbaar kunst- 
en designinstituut dat focust op 
onderzoek-gebaseerde en inter-
disciplinaire praktijken. Voor het 
Impakt Festival houdt Casco de 
opening van Reproduction Direct 
From Nature, een project van 
Zachary Formwalt en het tweede 
deel van Casco’s Future Park-
programma.

Future park ii - reprOduCtiOn direCt 
FrOm nature
a prOjeCt By zaCHary FOrmwalt
Deze nieuwe film van Formwalt is 
het centrale werk in dit project. 
De film legt verrassende verban-
den tussen diverse geschied-
kundige facetten: het ontstaan 
van een nieuwe technologie van 
reproductie, de eerste kredietpa-
niek in de late 19e eeuw in Groot-
Brittannië, de ontwikkeling van 
het Central Park in New York, de 
huizencrisis in New York, Karl 
Marx’ notities van 1868 over het 
Britse weekblad The Economist. 
Deze verhalen worden samen 
gebracht door de complexe re-
laties tussen historische en he-
dendaagse kwesties, om zo een 
alternatieve visie te ontwikkelen 
op de huidige ‘(on)natuurlijke’ 
omgeving. In het kader van de 
opening zal er een vertoning en 
een artist-talk zijn.
de tentOOnstelling lOOpt tOt 21 nOvem-
Ber 2010. meer inFOrmatie Op  
www.CasCOprOjeCts.Org

Casco

stormen op zee; en rooksensoren 
die brandweermannen actuele 
informatie geven over de locatie 
en de richting van wildvuur. Al 
deze tools kunnen samen de sta-
tus van onze leefomgeving moni-
toren. Om de enorme stroom 
van informatie die dit oplevert te 
kunnen verwerken, zijn weten-
schappers bezig aan de ontwik-
keling van complexe algoritmes 
en innovatieve programma’s die 
enorme data-sets kunnen analy-
seren en manipuleren om ons zo 
een beter begrip te kunnen geven 
van de wereld om ons heen - en 
meer controle op die wereld.

uPgraDe Cities: samPles 
gemaakt in samenwerking met 
duBravka sekuliC 
Multimedia fragmenten, 2010

Deze verzameling voorstellen 
voor sterk uiteenlopende vormen 
van stedelijkheid laten een breed 
palet van mogelijke toekomstsce-
nario’s zien, gemaakt op tot voor 
kort ondenkbare locaties. Van 
Almaznaya Utopia, een overkoe-
pelde tuinstad in een permanent 
bevroren mijnkrater in Siberië, 
de ondergrondse schuilplaats 
van Vivos in de Mojave woestijn, 
de constructie van de eco-stad 
Masdar in de woestijn van de Ve-
renigde Arabische Emiraten, tot 
aan plannen voor een radicaal an-
dere samenleving zoals Seastead-
ing of het Venus Project, of de 
mogelijkheid van Recycled Island 

om een stad te bouwen op een 
eiland dat letterlijk gebouwd is 
op het plasticafval geproduceerd 
door onze huidige samenleving. 
Naast elkaar gezet, inspireren 
deze voorbeelden om te overden-
ken wat een wenselijke of moge-
lijke toekomst van het stedelijk 
landschap zou kunnen zijn.

web 2.0 suiCiDe maChiNe 
/ moDDr_/worm  
(danja vasiliev, gOrdan saviCiC, walter 
langelaar) (nederland)
Website en instructievideo, 2009

Voel je de noodzaak om te ver-
dwijnen van Facebook of Twitter? 
Nu kun je jezelf voorgoed van in-
ternet schrappen, met Web 2.0 
Suicide Machine, een vernuftige 
service die je online aanwezig-
heid zuivert uit al deze tijdroven-
de sociale netwerken. Sinds de 
lancering op 19 december heeft 
Web 2.0 Suicide Machine meer 
dan 5.800 virtuele eindes bege-
leid, waarbij meer dan 600.500 
vrienden op Facebook afgestoten 
werden en ongeveer 1.276.000 
tweets van Twitter verwijderd 
werden. Zodra je je log-in gege-
vens overhandigd en op ‘Commit’ 
klikt, zal het programma syste-
matisch al je gegevens verwij-
deren – Twitter tweets, Myspace 
contacten, Facebook vrienden, 
LinkedIn connecties.
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Aan de hand van 7 thematische lijnen toont het filmprogramma de 
verschillende aspecten van Matrix City in het werk van kunstenaars 
en filmmakers – maar ook in tv-producties en promotiefilms. Deze 
lopen uiteen van pioniersopnamen van de stad uit de jaren 1920 tot 
avant-garde films uit de jaren 1960, digitale animaties, recente com-
munity films, Youtube en art video’s en andersoortige producties. 
Het filmprogramma is aangevuld met genereuze bijdragen en suggesties van o.a.: Cecilia 

Andersson, Francisca Benitez, Bik Van der Pol, Arjon Dunnewind, Sara Hammond, Elisa 

Harkins, Ana Janevski, Suzanne Kole ,Peter T. Lang, Christel Leenen, Iva Mechkunova, 

Nat Muller, Sabine Niederer, , Miguel Robles-Duran, Dubravka Sekulic, Anja Steidinger, 

Saskia van Stein, John Thackara, Ivo Verburg, Piet Vollaard, Dragan Zivancevic. Dank!

Don. 14 okt. 19:00,  
Filmtheater ’t hoogt, Zaal 2
Voor veel mensen herbergt de 
stad welvaart, kansen en onaf-
hankelijkheid – de droom van 
een betere toekomst. Reclames 
voor onroerend goed tonen ons 
nauwkeurig geperfectioneerde 
beelden van modelfamilies die 
hun nieuwe woning betrekken. 
Steden beloven ons vooruit-
gang, luxe, veiligheid en almaar 
verder reikende hoogbouw . Dit 
programmaonderdeel gaat in op 
de constructie en deconstructie 
van deze belofte. Het onderzoekt 
hoe de stad functioneert als een 
centrifugale kracht die voort-
durend mensen aantrekt en ze 
verstrikt in een web van struc-
turele afhankelijkheden – in een 
gevecht om de hypotheek te vol-
doen, om alleen al te overleven, 
mee te draaien in de molen van 
de stedelijke arbeidsmarkt. De 
stad wordt zo het toneel van con-
flicten over de meerwaarde die de 
stad voortbrengt, en de controle 
daarover. 

Vrij. 15 okt. 17:00,  
Filmtheater ’t hoogt, Zaal 1
De toenemende druk inherent 
aan het leven in steden en de 
stedelijke levensstijl hebben een 
impact op hen die buiten de boot 
vallen – of bewust kiezen niet 
aan de stad deel te nemen. Er be-
staan theorieën die beweren dat 
bepaalde gebieden van Europa 
en Noord-Amerika die achter-
blijven bij de verdergaande ste-
delijke ontwikkeling (daar waar 
steden en gemeenschappen in-
eenkrimpen) binnen afzienbare 
tijd van de kaart zullen verdwij-
nen en alleen zullen komen te 
staan. Aan de andere kant geeft 
de overal aanwezige technologie 
voedingsbodem aan de herleving 
van Rousseau-achtige dromen 
over een onschuldige natuur en 

Zat. 16 okt. 17:00, Filmtheater ’t hoogt, 
Zaal 2
Als antwoord op de ingrijpende 
veranderingen die verstedelijking 
met zich meebrengt – van de im-
pact op het milieu tot aan maat-
schappelijke kwesties – heeft een 
leger aan kunstenaars, (milieu)
activisten en architecten zich 
ingespannen een koerswijziging 
tot stand te brengen. De logica 
hierachter is duidelijk: de ideeën, 
middelen en mogelijkheden om 
ons leven, onze levensstijl en om-
geving te verbeteren liggen voor 
het grijpen – voor een betere we-
reld hoeven we een en ander al-
leen maar in gang te zetten. Dit 
programma geeft een beeld van 
inspirerende initiatieven die in-
grijpen in de huidige stedelijke 
logica en deze op een tactische 
manier herpositioneren. Maar 
tegelijkertijd stelt het de vraag of 
we met deze evolutionaire bena-
dering daadwerkelijk in staat zijn 
onze koers te veranderen.

louis leroy, enDless work in time anD 
space / Beate Lendt
Nederland, 2009, 15:00 min.

Zon. 17 okt. 19:00, Filmtheater ’t hoogt, 
Zaal 2
Een belangrijk ingrediënt van 
gemeenschappelijk leven bestaat 
uit het onderhouden en uitwis-
selen van algemene informatie. 
De apocalyptische toon van som-
mige hedendaagse analyses van 
machtsstructuren (die voorna-
melijk op internet verspreid wor-
den) geeft aan die macht vaak een 
mystiek en transcendentaal tin- 
tje, ook al zijn deze machtsstruc-
turen – overheden, buitenlandse 
strijdkrachten, terroristen – met 
handen en voeten gebonden aan 
aardse wetten en systemen. Dit 
programma toont apocalypti-
sche voorspellingen, geruchten 
over de massale implantatie van 
RFID-chips en ironische verhan-
delingen ten opzichte van al deze 
verhalen die, of ze nu waar zijn 
of niet, een belangrijke rol spelen 
op het strijdtoneel van de huidige 
biopolitieke conflicten – zowel in 
Detroit, de woestijn van Arizona 
als in Athene.

Zon. 17 okt. 15:00, Filmtheater ’t hoogt, 
Zaal 1
Nog geen 50 jaar geleden voor-
spelde Constant Nieuwenhuys 
een wereld waarin spel de arbeid 
zou vervangen om zo onze voor-
naamste bezigheid te worden. 
Tegenwoordig is voor een steeds 
groter wordende groep burgers 
de grens tussen werk en spel 
vervaagd en zijn ze de heden-
daagse – nogal geperverteerde 
- versie van de homo ludens ge-
worden. Ze nemen deel aan soci-
ale performances en interactieve 
spellen met als doel beloond te 
worden en via micro- en macro-
hiërarchieën door te stromen 
naar het volgende ‘spelniveau’, 
terwijl ze intussen de waarde van 
de vrijetijdsindustrie verhogen. 
Een concept als spel is een ac-
tiviteit die als gebruiksartikel te 
gelde is gemaakt. Dit programma 
onderzoekt hoe de hedendaagse 
technologie de structurele logi- 
stiek verschaft voor een onop-
houdelijke arbeid die een combi-
natie is van communicatie, spel, 
kundig time management en ac-
tieve vrijetijdsbesteding.

Zat. 16 okt. 15:00, Filmtheater ’t hoogt, 
Zaal 1
Waar denkbeelden over de ‘ide-
ale’ stad een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de vorming 
van een moderne c.q. modernis-
tische samenleving is er de laat-
ste jaren weer een roep hoorbaar 
om baanbrekende denkbeelden 
over toekomstige samenlevin-
gen. Dit gaat hand in hand met 
de gedachte dat innovatie gedre-
ven moet in gedurfde stappen los 
van de huidige systemen en met 
onconventionele spelers – zoals 
bijvoorbeeld de X-Prize Foun-
dation voorstelt. Dit programma 
kijkt (opnieuw) naar een aantal 
boeiende - oude, huidige en toe-
komstige- zienswijzen over de 

Don. 14 okt. 21:00,  
Filmtheater ’t hoogt, Zaal 1
De versnelde verstedelijking, 
de daarmee gepaard gaande im-
mense consumptie en het feit dat 
burgers zijn afgesloten van hun 
directe grondstoffentoevoer heb-
ben geleid tot de vorming van een 
omvangrijke industrie die het le-
ven in de steden faciliteert. Deze 
zogenaamde productielandschap-
pen zijn meestal aan het oog van 
de stadsbewoners onttrokken en 
kunnen zowel grimmig als verba-
zingwekkend mooi  zijn. Ze tonen 
de gigantische omvang van de lo-
gistieke operatie die vereist is om 
een groeiende stedelijke levens-
stijl te voeden (olievelden, ha-
vens, gasleidingen, kassen, win-
kelconglomeraten, fabrieken) en 
te lozen. Dit programma laat zien 
hoe verstedelijking hand in hand 
gaat met een systematische reor-
ganisatie van gebieden die buiten 
de stad liggen en nodig zijn om de 

FILM ScrEEnIngS

7Athens24 / Intothepill (Yiannis Grigoriadis, Yiannis Isidorou, Lina Theodorou)

Gold Farmers / Ge Jin

Pig City / MVRDV

Endless Cities_Redux / D-Fuse

citiZen: the wolF anD nanny /  
Cliff Evans
VS, 2009, 06:00 min.

crni Film / Zelimir Zilnik
Joegoslavië, 1971, 15:00 min.

enDless cities_reDux / D-Fuse
Groot-Brittannië, 2009, 04:30 min. 

hoog catharijne /  
Henk W. Gomersbach
Nederland , 1970, 13:00 min.

manhatta /  
Charles Sheeler en Paul Strand
VS, 1921, 10:00 min.

ruins oF priVate property /  
Vahram Aghasyan
Armenië, 2007, 06:00 min.

site speciFic_las Vegas 05 /  
Olivo Barbieri 
Italië, 2005, 12:30 min.

we are the Best / Sigvaldi J. Kárason
IJsland, 2010, 04:30 min.

spiritueel leven. Dit programma 
geeft een beeld van de meningen, 
praktijk en fantasieën over het 
niet-stedelijke en de non-stedelij-
ke gebieden, en stelt impliciet de 
vraag of natuur en stad werkelijk 
elkaars tegenpolen zijn.

ceremonia / Superstudio
Italië, 1973, 14:00 min.

glenn Beck talks to joe lonsDale aBout 
seasteaDing / CNN
VS, 2008, 05:30 min.

the making oF utopia / Tellervo Kallei-
nen en Oliver Kochta-Kalleinen
Finland, 2006, 60:00 min.

patri FrieDman on seasteaDing / 
Seasteading Institute
VS, 2009, 01:30 min.

new urBanism: rooFtop Farming /  
Babelgum/Kelly Loudenberg
VS, 2009, 04:00 min.

new urBanism: Dumpster pools /  
Babelgum/Kelly Loudenberg
VS, 2009, 05:00 min.

picture the homeless tent city (part 1) / 
Not An Alternative
VS, 2009, 09:00 min.

saVorengo ker, the house For eVeryone / 
Fabrizio Boni 
Italië, 2009, 06:30 min.

superuse (e²) / PBS
VS, 2008, 26:30 min.

Voices oF the transition (trailer) /  
Nils Aguilar
Frankrijk, 2010, 05:00 min.

7athens24 / Intothepill (Yiannis 
Grigoriadis, Yiannis Isidorou, 
Lina Theodorou)
Griekenland, 2009, 22:00 min.

cyBorg liFe - talking to keVin warwick / 
Infonomia
Spanje, 2008, 08:00 min.

DaViD icke reVeals the new worlD orDer 
rFiD microchipping agenDa /  
setokaiba22
Canada, 2010, 10:00 min.

Detroit - making it Better For you / 
Kyong Park
VS, 2001, 10:00 min.

lonely recorD sessions, in the name oF 
kernel! series / Joan Leandre
Spanje, 2008, 23:00 min.

ViVos unDergrounD shelter network / 
TerraVivos
VS, 2010, 03:30 min.

atentaDo / Fernando Huck en 
Eduardo Srur
Brazilië, 2004, 01:00 min.

golD Farmers / Ge Jin
China, 2007, 15:00 min.

hikikomori / Francesco Jodice en 
Karl Karman 
Japan, 2004, 22:00 min.

le roi Des aulnes (ny) / AES+F 
Rusland, 2003, 10:30 min.

leap / Egle Budvytyte 
Nederland, 2009, 05:00 min.

new BaBylon De constant /  
Victor Nieuwenhuijs en Maartje 
Seyferth 
Nederland, 2005, 13:30 min.

röyksopp - reminD me / Ludovic Hou-
plan en Hervé de Crécy
Frankrijk, 2002, 04:00 min.

suB-optimal / John Butler 
Groot-Brittannië, 2007, 03:30 min. 

weB 2.0 suiciDe machine promotion / 
moddr_/WORM (Danja Vasiliev, 
Gordan Savicic, Walter Lange-
laar) Nederland, 2009, 03:30 min.

stad en onderzoekt hoe deze het 
voorbereiden, en realiseren van 
een nieuwe samenleving mogelijk 
zouden kunnen maken. Daarbij 
wordt onderzocht waar de grens 
ligt tussen verbeelding en ont-
nuchterend toekomstperspectief 
in een aantal van de huidige mo-
delsteden.

Designing the Future /  
The Venus Project
VS, 2009, 13:00 min.

Futuro, a new stance For tomorrow / 
Mika Taanila
Finland, 1998, 29:00 min. 

met simon Vinkenoog naar het new BaBy-
lon Van constant / Lies Westenburg, 
VPRO
Nederland, 1962, 15:00 min.

ottica Zero / Maja Borg 
Groot-Brittannië, 2007, 13:00 min.

supersurFace: an alternatiVe moDel For 
liFe on earth / Superstudio
Italië, 1972, 10:00 min.

Matrix City Screening #1:  
Promise of the City

Matrix City Screening #3:  
Out of the Machine

Matrix City Screening #5:  
Adaptive Survival

Matrix City Screening #7:  
Rational Irrational

Matrix City Screening #6:  
Labour of Play

Matrix City Screening #4:  
Impossible Possibilities

Matrix City Screening #2: 
Landscapes of Production

constante stedelijke groei moge-
lijk te maken.

Black sea Files (Fragment) /  
Ursula Biemann
Zwitserland, 2005, 12:00 min.

Brilliant city / D-Fuse 
Groot-Brittannië/China, 2004, 14:30 min. 

Facts on the grounD (Fragment) /  
Bik Van der Pol 
Nederland, 2010, 10:00 min.

kapitaal / StudioSmack
Nederland, 2005, 06:00 min.

petrolia / Emily Richardson 
Groot-Brittannië, 2005, 20:00 min.

pig city / MVRDV 
Nederland, 2001, 13:00 min.

whose utopia / Cao Fei
China, 2006, 20:00 min.

Voices of the Transition (trailer) / Nils Aguilar

Supersurface: An Alternative Model for Life on Earth / 
Superstudio
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Erik BüngEr (Zweden)
Erik Bünger is een Zweedse com-
ponist, schrijver en beeldend 
kunstenaar. Zijn werk reflecteert 
op irrationaliteit in hedendaagse 
media, met een focus op muziek 
als manipulerende kracht. Mu-
ziek ziet hij als een parasiet die 
zich botviert op ons collectieve 
geheugen.

Marc SchuilEnBurg (Nederland)
Marc Schuilenburg (VU Amster-
dam) publiceerde samen met Alex 
de Jong het boek ‘Mediapolis’. In 
zijn essay ‘Sonische vluchtlijnen’ 
bespreekt hij de unieke relatie 
tussen de Black Panthers en Free 
Jazz in de jaren 1960. De bewe-
gingen delen de attitude om een 
weg uit de sociale realiteit te zoe-
ken. Beide komen met concrete 
ontsnappingsroutes voor onder-
drukte gemeenschappen. Geluid 
blijkt een significante politieke 
rol te spelen in het construeren 
van alternatieven op de realiteit.

Mark Bain (Verenigde Staten)
Kunstenaar Mark Bain onder-
zoekt in zijn werk de interactie 
tussen geluid, architectuur en de 
mentale of fysieke reactie op ge-
luidstrillingen. In zijn geluidswer-
ken verkent hij het subversieve 
potentieel van sonische vibraties 
– soms door letterlijk gebouwen 
te laten vibreren - en de mogelijk-
heid om middels resonanties de 
ervaring van ruimte te beïnvloe-
den. Mark Bain studeerde aan het 
Massachusetts Institute of Tech-
nology en de Rijksakademie te 
Amsterdam.

TenToon-
sTelling  
sonic  
ResisTance
Wo. 13 t/M zo. 17 okt., cBku (ExpoSitiE)
gratiS
De expositie ‘Sonic Resistance’ in 
CBKU bevat werken van Chris-
tina Kubisch, Sarah van Sons-
beeck, Erik Bünger en Gordan 
Savicic.

out into  
the woods
Don. 14 okt. 21:00, thEatEr kikkEr,  
grotE zaal, 10,- / 9,- Euro
Nu een meerderheid van de we-
reldbevolking in steden leeft, 
heeft een groot deel van de bevol-
king definitief haar banden met 
het rurale achterland afgesloten. 
De muren van de stad zijn hier-
door voor veel mensen een steeds 
dwingender realiteit geworden 
die schreeuwt om allerlei ont-
snappingsmethodes uit die ste-
delijkheid. Het ontsnappen wordt 
gezocht in de vlucht richting ru-
raal gebied, maar in bredere zin 
ook uit de realiteit van het hier 
en nu. 
Nieuwe ontwikkelingen in pop-
muziek laten stromingen zien 
die hierop inhaken. We zien mu-
zikanten die moedwillig het he-
dendaagse inruilen voor wazige 
tweedehands herinneringen uit 
een nabij verleden. Daarnaast is 
er een sterke belangstelling voor 
het geluid van het bovennatuurlij-
ke. In de stromingen ‘Chillwave’ 
en ‘Hypnagogic Pop’ klinken deze 
fascinaties voor herinneringen 
uit 1980’s ‘chartbusters’ door op 
een bijna spookachtige manier. 
Out Into the Woods zoomt in op 
deze unheimische vaselinelens-
herinneringen.

oneohtrix  
Point never (Vs)
Het eenmansproject van Daniel 
Lopatin gebruikt louter synthe-
sizers om tot een psychonautisch 
zelfonderzoek te komen dat bij 
vlagen doet denken aan de ritme-
loze Krautrock-klanken van Klaus 
Schulze en Tangerine Dream. 
De popcomposities die in deze 
synth-melodieën ontstaan roepen 
herinneringen op naar een verlo-
ren sciencefiction-toekomst van 
weleer. 

Toro Y Moi (Vs)
Met zijn debuutplaat Causers 
of This wist Chaz Bundick, die 
schuilgaat onder de naam Toro Y 
Moi, de ‘glo-fi summer’ muzikaal 
verder uit te diepen. Zijn muziek 
draagt elementen in zich van hit-
parade klassiekers uit de jaren 
1980 en 1990 die hij, gezien zijn 
leeftijd, slechts als kind heeft 
meegekregen. Het gevolg is een 
ongrijpbare, bijna geestachtige 
herinnering van een tijdsbeeld 
die verstoord is door filters, ram-
melige media als cassettes en he-
dendaagse invloeden. Want naast 
een voorliefde voor popesthetiek, 
klinkt een duidelijke invloed van 
de beatmakers J Dilla en Flying 
Lotus door in zijn nummers. 

zat. 16 okt. 19.00, thEatEr kikkEr,  
grotE zaal (panEl En prESEntatiES)
7,- / 6,- Euro
Things To Come is Impakts pro-
grammareeks over de sociale, 
ethische, artistieke en filosofi-
sche dimensies van opkomende 
technosociale ontwikkelingen. 
De vraag wie de ruimte waarin 
onze stedelijke activiteiten zich 
afspelen bezit en configureert 
speelt een belangrijke – maar 
vaak onderkende - rol in de inter-
actie met onze omgeving. Ze be-
paalt in belangrijke mate wie toe-
gang heeft tot stedelijke, maar 
ook tot onze persoonlijke ruimte. 
Geluid wordt steeds vaker ingezet 
als politiek middel om zowel onze 
stedelijke als persoonlijke ruimte 
af te bakenen. De ‘Mosquito’ ver-
drijft hangjongeren van hun plek 
en gevangenen in Guantanamo 
Bay worden gemarteld met heavy 
metal. 
Deze ontwikkelingen vragen om 
een tegengeluid. Tijdens het So-
nic Resistance event belichten 
kunstenaars en wetenschappers 
geluid in haar meest vervuilende, 
strijdlustige en virale vorm. Ge-
luid overkomt ons niet alleen, 
geluid kan ook tactisch ingezet 
worden als middel van cultureel 
of politiek verzet. Klaas Kuiten-
brouwer modereert de avond.

Sarah van SonSBEEck (Nederland) 
Sarah van Sonsbeeck doet als au-
tonoom kunstenaar onderzoek 
naar  de aan- en afwezigheid van 
geluid. Hierin gaat het om de 
wisselwerking tussen geluid en 
de leefomgeving van mensen. Zo 
creëerde ze de “Machine for my 
neighbours,” een machine die het 
geluid van de buren opneemt en 
via een luidspreker richting de 
muur versterkt terugstuurt.

chriStina kuBiSch (Duitsland)
Christina Kubisch behoort tot de 
eerste generatie geluidskunste-
naars. Ze is getraind als compo-
nist, maar heeft gedurende haar 
carrière technieken als magneti-
sche inductie artistiek naar haar 
hand kunnen zetten. Tijdens het 
festival maakt ze elektromagne-
tische vervuiling hoorbaar in een 
audiowalk door de krochten van 
Hoog Catharijne.

skweee analysis
zat. 16 okt. 23:00 (tot laat), thEatEr kikkEr, 
grotE zaal 10,- / 9,- Euro
In muzikale subculturen ont-
staan soms stromingen met een 
compleet eigen geluid, dat te her-
leiden is naar specifieke, landen, 
steden of zelfs buurten. Het van 
origine Scandinavische Skweee 
is hier een interessant voorbeeld 
van. Skweee? Skweee is dubstep-
achtige funk, balancerend tussen 
space en 1990s R&B, Rick James 
en rave. 
De eerste Skweee releases date-
ren uit begin 2006 en beide la-
bels Flogsta Danshall (Zweden) 
en Harmönia (Finland) startten 
met een release van Randy Bar-
racuda. Inmiddels heeft het vi-
rus zijn internationale varianten 
en kunnen we Skweee uit alle 
hoeken van de wereld horen. Er 
zijn Spaanse labels en artiesten, 
Canadezen, Engelsen en zelfs 
Nederland is vertegenwoordigd 
met een geheel eigen versie in de 
vorm van Coco Bryce. 
Tijdens de Skweee analysis nacht 
laat Impakt de internationale top 
van Skweee in al haar mutaties 
zien.

BMMB  
(a.k.a. BaRRacuda, Mesak, 
Michael Black) (Zweden)
Deze supergroep van Harmönia-
labelbaas Mesak, Randy Barra-
cuda en Michael Black maakt 
electro die de zaal doet soppen 
met zijn zoete R&B-vocalen. Spin 
Magazine schreef het volgende 
over deze boys: ”Think ‘The 
Chronic’ dubbed onto a cassette 
with R2-D2 improvising Arabic 
melodies on top.” Exclusieve 
Nederlandse première. Later op 
de avond speelt Mesak nog een 
solo live set en doet Randy Bar-
racuda een dj-set.

coco Bryce  
(nedeRland) 
De Bredase Coco Bryce van het 
Nederlandse Lowriders collectief, 
is de man die de Skweee naar Ne-
derland heeft gehaald. Hij combi-
neert de voor het Skweee geluid 
zo typerende synthetische en 
cleane klanken met een diepere, 
woest klinkende hip hop sound.

niño (sPanje)
Dat verse Skweee beats ook uit 
het Spaanse Valladolid kunnen 
komen bewijst Niño.

MuzIEK ThIngS To coME:  
SonIc rESISTAncE

electrical walk 
door utrecht 
Wo. 13 t/M zo. 17 okt., BinnEnStaD utrEcht 
(koptElEfoonS afhalEn Bij thEatEr kikkEr) 
7,- / 6,- Euro
Electrical Walks is een omvang-
rijk project dat de Duitse geluids-
kunstenares Christina Kubisch in 
2003 initieerde. Deze wandelin-
gen zijn een lopend onderzoek 

advertentie

naar de elektromagnetische la-
gen in onze leefomgeving. In 
deze wandeltochten maakte zij 
gebruik van speciaal ontwikkelde 
koptelefoons die elektromag-
netische signalen ontvangen en 
omzetten in geluid. Eerder ont-
wikkelde Kubisch walks in onder 
andere Japan, de Verenigde Sta-
ten en Slowakije. Nu is Utrecht 
aan de beurt.
Op een afgebakend gebied in 
Utrecht bracht Kubisch in kaart 
waar zich elektromagnetische 
‘hotspots’ bevinden. Voorbeelden 
van hotspots zijn bankautomaten 
en metrolijnen, maar ook zicht-
bare en onzichtbare beveiligings-
systemen. Deze onzichtbare laag, 
die zich permanent om ons heen 
bevindt maakt Kubisch met deze 
wandelingen waarneembaar. Het 
resultaat is een prachtige geluids-
collage van ritmes en drones.
De wandelingen dragen ook een 
ecologisch aspect in zich. Elek-
tromagnetische straling is overal, 
ondanks mogelijke gevaren. Dit 
wijst op ons onvermogen om te 
anticiperen op de neveneffecten 
van maatschappelijke groei.
Tijdens het festival van 13 tot 
en met 17 oktober kan iedereen 
deze magische ervaring ook on-
dergaan in een wandelroute met 
door zowel de historische binnen-
stad als de krochten van Utrechts  
winkelhart Hoog Catharijne.
Bij de Impakt-festivalbalie in 
Theater Kikker liggen de koptele-
foons klaar voor individuele wan-
delingen.

Toro Y Moi

Electrical Walk

Skweee Het draait 
met FedEx!
 

Een goed scenario, fantastische acteurs: 

een expreslevering in handen van een 

erkend internationaal transportbedrijf. 

In de hoofdrol: u. Succes verzekerd: 

uw dringende zendingen komen op tijd 

aan in meer dan 220 landen en regio’s 

wereldwijd. U kunt uw zendingen online 

traceren. Eén oog op de klok, het andere 

op de zending: niets ontsnapt aan uw 

controle, ongeacht het tijdstip of de plaats 

waar uw pakket zich bevindt. Op de voor- 

grond: de snelheid en de betrouwbaarheid 

van de internationale expresverzending. 

 

Is deze rol u op het lijf geschreven?

Neem dan snel contact op via het nummer 

0800 0222 333 of ga naar fedex.com/nl
 
Partner van het Impakt

1009021 az_film_nl_nl_impakt_a5quer.indd   1 29.09.10   17:52
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Vrij. 15 Okt. 11:00, StudiO t
GratiS
De conferentie brengt internati-
onale experts en denkers samen 
om te discussiëren over zowel de 
toenemende mate waarin stede-
lijke samenlevingen afhankelijk 
zijn van hun technologische su-
perstructuren, als het verschijn-
sel van massale online virtuele 
omgevingen met hun fluctueren-
de populatie en de voortdurende 
herformulering van hun eigen 
raison d’etre. Daarbij wordt in-
gegaan op de vraag of de fysieke 
stedelijkheid haar doel en functie 
verliest zonder de aanwezigheid 
van een technologisch netwerk, 
en op de vraag in hoeverre vir-
tuele omgevingen het kunnen 
stellen zonder fysieke menselijke 
aanwezigheid.
Door de technologische super-
structuur van steden, de snelle 
ontwikkeling van mobiele appa-
ratuur en de automatisering van 
diensten ondergaat de stedelijke 
omgeving snelle veranderingen. 
Met Superstructural Dependen-
cies wordt de discussie geopend 
over het effect van een staat van 
complete afhankelijkheid van 
een dergelijke kunstmatige tech-
nische (stedelijke) superstruc-
tuur - niet alleen ten aanzien van 
bijvoorbeeld hulpbronnen zoals 
voedsel, water of energie, maar 
ook belangrijke activiteiten, zo-
als communicatie. Veroorzaakt 
een dergelijke conditie van verre-
gaande afhankelijkheid bepaald 
antistedelijke denken? Boven-
dien, wat zijn de implicaties van 
een groei van de stedelijke bevol-
king, die in een paar decennia 
80% van de wereldbevolking zal 
omvatten? 
De conferentie wordt georgani-
seerd in samenwerking met de af-
deling Media and Culture Studies 
van de Universiteit Utrecht.
Moderatie: Matteo Pasquinelli. 

Met o.a.:
kOnrad Becker (duitSland) is een au-
teur, kunstenaar en producent op 

Za. 16 Okt. 21:00, theater kikker, 
GrOte Zaal, 7,- / 6,- eurO
Hoewel Francesco Jodice (Italië) 
een afgestudeerd architect is die 
zich ontwikkeld heeft tot één 
van de bekendste fotografen van 
Italië, maakt film een aanzien-
lijk deel uit van zijn oeuvre. Zijn 
werk gaat in op de veranderingen 
in sociale landschappen door ge-
lijksoortige fenomenen over de 
hele wereld met elkaar te verge-
lijken.

Citytellers is een docufictie-serie 
over het fenomeen van zelforgani-
satie in de hypersteden Sao Paulo 
(Brazilië, 2006), Aral (Kazach-
stan, 2008) en Dubai (Verenigde 
Arabische Emiraten, 2009). De 
Citytellers cyclus laat kijkers 
kennis maken met een vaak on-

Vrij. 15 Okt. 21:00, theater kikker,  
GrOte Zaal, 7,- / 6,- eurO 
Een doorlopend livegesprek - met 
multimediale screenings, en spe-
ciale gasten. Presentator: Peter 
Lang. Met o/a: Gian Piero Fras-
sinelli (Superstudio, Florence, 
Italië), Tjebbe van Tijen (Imagi-
nary Museum, Amsterdam), Piet 
Vollaard (architect en publicist, 
Delft).

De prognose veertig jaar geleden 
was griezelig accuraat: hightech, 
het ruimtevaarttijdperk en tech-
nologieën met de snelheid van 
het licht zouden voor altijd de 
manier veranderen waarop men-
sen omgaan met hun omgeving. 
Wat niemand nog kon weten, is 
hoe diep technologie onze be-
wuste waarneming van de wereld 
om ons heen zou binnendringen: 
we hoeven niet na te denken 
over wat echt is en wat virtueel 
is, we hebben deze simplistische 
grenzen al achter ons gelaten. We 
‘leven’ het netwerk, we werken 
het globale en we dromen het 
elektrische.

Vrij 15 Okt. 19:00, theater kikker, 
GrOte Zaal, 7,- / 6,- eurO
IIn zijn beroemde artikel Wal-
king in the City beschrijft de 
Franse filosoof Michel de Certeau 
de stad als een sociale construc-
tie, gemaakt door de mensen die 
erin leven. Hij stelt: “Pedestrian 
movements form one of these 
real systems whose existence in 
fact make up the city” (de Cer-
teau 1999). 
De dagelijkse interacties van 
stadsbewoners met de stad defi-
niëren de manier waarop de stad 
wordt beleefd en geleefd en dus 
bestaat. Lagen van informatie en 
interactiviteit breiden het karak-
ter van de stad uit en verbinden 
stadsbewoners met elkaar op 
nieuwe manieren.
Voor het programma van dit jaar 
nodigde Impakt Online kunste-
naars, architecten, stadsplan-
ners, onderzoekers, program-
meurs e.d. uit om voorstellen te 
doen voor online projecten die de 
stad zien als een interface, gebou-
wen als ontvankelijke oppervlak-
tes, mobiele telefoons als tools 
om mee te spelen en te plannen 
en technologische sporen als data 
voor kunst en onderzoek.

Het avondprogramma bevat een 
lezing door Marc tuterS (de uitvin-
der van de term ‘locative media’) 
en de lancering van de drie Im-
pakt Online 2010 projecten, met 
een presentatie van claudia Bernett 
over haar werk Tall Tales en de 
première van Elsewhereness 
Utrecht. Het publiek zal tevens 
als eerste de gelegenheid worden 
gegeven om te participeren in 
chriStian nOldS project Control.

Alle projecten van Impakt Online 
zijn beschikbaar op www.iMpakt.nl/
Online, vergezeld van interviews 
met de kunstenaars. Impakt On-
line: The City as Interface werd 
samengesteld door Sabine Nie-
derer.

claudia Bernett (VS) Tall Tales is ge-
baseerd op het idee dat steden 
gelaagde, dynamische, levende 
dingen zijn waarin iedere dag let-
terlijke en metaforische verhalen 
worden verteld via de dagelijkse 
interacties van de mensen die 
erin leven. Bernett breidde het 
Exquisite Corpse-spel van de 
surrealisten uit tot een collabo-
ratieve multi-platform en inter-
mediale verhalen-ervaring. Tall 
Tales verbindt mensen, locaties 
en technologie en creëert zo een 
veelzijdige ervaring die een virtu-

CoNFErENTIE: SUPEr- 
STrUCTUrAL DEPENDENCIES

IMPAKT ONLINE: The City as Interface

TALKShow: MATrIx-VILLE: 
wAT IS EChT / VIrTUEEL?

CITyTELLErs: Francesco Jodice in person

het gebied van cultuur en tech-
nologie. Hij is directeur en mede-
oprichter van het Institute for 
New Culture Technologies/t0 en 
van Public Netbase tijdens 1994 
tot 2006. Hij begon World-Infor-
mation.Org, een culturele inlich-
tingendienst, en leidt de Global 
Security Alliance, een cultureel 
agentschap voor vredeshandha-
ving. Publicaties van zijn hand 
zijn onder meer: Strategic Rea-
lity Dictionary (2009), Tactical 
Reality Dictionary (2002), www.
t0.or.at, world-information.org, 
global-security-alliance.com

eric kluitenBerG (nederland) is een 
onafhankelijke theoreticus, 
schrijver en curator op het ge-
bied van cultuur, media en 
technologie. Sinds eind jaren 
1980 is hij betrokken bij tal van 
belangrijke mediakunst- en cul-
tuurevenementen. Momenteel 
is hij hoofd van het media- en 
technologieprogramma van De 
Balie, centrum voor cultuur en 
politiek in Amsterdam. Hij gaf 
les aan diverse kunstacademies 
en universiteiten en geeft regel-
matig lezingen in heel Europa en 
daarbuiten. Recente publicaties:  
Hybrid Space, OPEN 11, cahier 
over kunst en het publieke do-
mein (2006), het Book of Imagi-
nary Media (2006) en Delusive 
Spaces (essays, 2008).

Michiel de lanGe (nederland) is bezig 
met zijn promotieonderzoek naar 
mobiele mediatechnologieën, ste-
delijk leven en identiteit (Eras-
mus Universiteit Rotterdam). Hij 
is medeoprichter van The Mobile 
City, een kennisnetwerk over 
nieuwe media technologieën en 
stedelijke cultuur (http://www.
themobilecity.nl). Hij heeft in 
een locatief mediakunst- en we-
tenschapsproject in Nigeria ge-
werkt. Bovendien werkte hij voor 
Kennisland / Kennisland, een Ne-
derlandse denktank die tot doel 
heeft een op kennis gebaseerde 
samenleving te versterken, en 

Maar een deel van wat zo relevant 
was aan de voorspellingen van de 
jaren 1960 was hun ingebouwde 
kritikaliteit: een komische, zo niet 
cynisch diabolische ironie die de 
toekomst op hetzelfde moment 
toegankelijk en relevant maakte. 
Tegenwoordig is het moeilijk om 
te begrijpen wat voor effect zo’n 
gehybridiseerd werkelijk-virtuele 
omgeving daadwerkelijk heeft 
op de menselijke ervaring. Waar 
begint het – en waar eindigt het? 
Of zijn we binaire onderdelen ge-
worden die aan- en uitschakelen? 
Welk punt stelt ons in staat om 
het authentieke van het kunst-
matige te onderscheiden?
 
Doe mee aan Matrix-Ville: Wat is 
echt / virtueel? met onze speciale 
gasten, waaronder enkele van de 
oorspronkelijke jaren 1960-pro-
tagonisten, festivalparticipanten 
en uitgenodigde critici. De dis-
cussie zal iedereen aan het den-
ken zetten over hoe radicalen 
als Ugo La Pietra en Superstudio 
hun hedendaagse realiteit omzet-
ten in prachtige vreemde visies 

ele laag vormt van verhalen die 
diep verbonden zijn met de stad 
zelf. Door korte tekstberichten te 
versturen componeren stadsbe-
woners en bezoekers een online 
verhaal, dat een continu evolue-
rende reflectie biedt op de tijds-
geest waarin we leven.

Een ander werk dat de stad on-
derzoekt als een accumulatie van 
ervaringen is Control van chriStian 
nOld (GrOOt-Brittannië). Hij ziet con-
trole als een ambigu concept dat 
zowel een gevoel van overmeeste-
ring beschrijft (de controle heb-
ben) als aan de andere kant een 
idee van oppressie in zich heeft 
(gecontroleerd worden). Contro-
le kan slechts een persoonlijke 
ervaring zijn of de relatie van 
mensen met anderen of met de 
stad beschrijven. Het kan een fy-
sieke ervaring zijn of een amorfe 
sensatie. Door mensen locaties 
in de stad te laten markeren als 
“Feel in control”, “Feel out of 
control” of “Feel controlled” en 
de resulterende data in een on-
line database te zetten, stelt Nold 
mensen in staat om te reflecteren 

en te reageren op de wereld en de 
gebouwde omgeving.

anderS weBerG & rOBert williM (Zweden) 
trekken de mogelijkheden om de 
stad te ervaren middels digitale 
media naar een extreem niveau. 
In plaats van de nadruk te leg-
gen op de fysieke ervaring van 
de stad, leggen ze de nadruk op 
de ervaring van het kortstondige, 
de stedelijke vervreemding en 
non-aanwezigheid. Hun project 
Elsewhereness is gemaakt met 
louter audio- en videomateriaal 
dat ze vonden op het internet. 
De audiovisuele stukken werden 
gemanipuleerd en gehercompo-
neerd tot een surreële reis door 
een vervreemdend landschap, 
volledig gebaseerd op de cultureel 
gebonden en stereotiepe precon-
cepties van de kunstenaars over 
de actuele locatie. Na de steden 
Yokohama, Kaapstad en Man-
chester zal Utrecht de volgende 
stad zijn in Webergs en Willims 
collectie van digitale, stedelijke 
impressies.

SPLIT FILM FESTIVALINTERNaTIONAl FEStIVAL OF New filMsEpTEMBER 2011FiLMVIDEoNeW MEDiAperSonal
experimentalRADical        ErsiVESuBV
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op de toekomst en over hoe de 
hedendaagse mediakunstenaars 
de bekende wereld een nieuwe 
draai geven.

Peter Lang heeft een bijzondere 
belangstelling voor radicale be-
wegingen in de architectuur en 
kunst. Hij was onlangs mede-
curator van de tentoonstelling 
Environments and Counter En-
vironments: Experimental Me-
dia in Italy: The New Domestic 
Landscape, MOMA 1972, waarin 
hij zich richtte op experimen-
tele video- en filmwerken van de 
Italiaanse futuristen uit de jaren 
’60 en ’70. Ook concipieerde 
Lang Superstudio: Life Without 
Objects voor het London Design 
Museum (2003). Peter Lang heeft 
een graad in architectuur aan de 
Syracuse University (USA) en 
een PhD in geschiedenis en urba-
nisme aan de Texas A&M Univer-
sity in College Station, USA.

Citytellers_Dubai / Francesco Jodice

Cybersoek, een computer buurt-
huis in Amsterdam-Oost. Hij 
blogt op http://blog.bijt.org.

dr. eSther MaccalluM-Stewart (GrOOt-
Brittannië) is docent aan de Uni-
versity of Chichester en Research 
Fellow bij SMARTlab in Groot-
Brittannië. Haar werk onderzoekt 
de manier waarop groepen en in-
dividuen hun wereld begrijpen 
in online omgevingen, met name 
in online games. Ze heeft diverse 
publicaties over dit onderwerp 
op haar naam staan in relatie 
tot gender relaties, roleplaying, 
protesten en ‘verdriet’ in online 
werelden. Ze is op dit moment 
bezig aan een boek, 
Social Narratives in Online 
Games, dat gepubliceerd zal 
worden in 2011.

iliaS MarMaraS (Griekenland) is een 
mediakunstenaar. Hij studeerde 
plastische kunsten, stedenbouw 
en filosofie aan de universiteit Pa-
ris VIII. Hij is medeoprichter van 
het nieuwe mediakunst collectief 
Personal Cinema. Hij schrijft ar-
tikelen over mediakunst en acti-
visme voor kranten en tijdschrif-
ten en geeft leiding aan projecten 
die zich vooral bezig houden met 
game arts en politieke kritiek 
als The making of Balkan Wars: 
the game (2004) and Folded-in 
(2008).

jaakkO StenrOS (Finland) werkt als 
onderzoeker aan het Game Re-
search Lab van de Universiteit 
van Tampere. Hij onderzocht per-
vasive games, role-playing games 
en de rol van spel in sociale 
netwerksites. Momenteel schrijft 
hij zijn dissertatie over games als 
activiteiten. Hij is coauteur van 
het boek Pervasive Games: The-
ory and Design (2009) en droeg 
bij aan de redactie van de bun-
dels Playground Worlds (2008) 
en Beyond Role and Play (2004). 
Later dit jaar publiceert hij een 
boek over live-action role playing 
games in de Noordse landen.

advertentie

bekende werkelijkheid die kri-
tisch van een afstandje wordt 
bekeken. De objectieve blik van 
de camera doordringt alle hoeken 
van het stedelijke, natuurlijke en 
menselijke landschap vanuit een 
sterk beschrijvend perspectief  - 
van het fenomeen zelforganisatie 
in Sao Paulo, de instortende eco-
systemen rond het Aralmeer tot 
de constante paradox van Dubai, 
waar een paradijs van luxe en 
welvaart de duistere kant van on-
menselijke armoede en uitbuiting 
aan het oog onttrekt.

Franceso Jodice zal spreken over 
de ontwikkeling van Citytellers 
en aan de hand van fragmenten 
laten zien hoe hij is omgegaan 
met de verschillende verhaallij-
nen in de films.

FranceScO jOdice woont en werkt in 
Milaan, Italië. Hij leverde een bij-
drage aan: Documenta Kassel; Bi-
ennale van Venetië; de Biënnale 
van São Paulo; de Biënnale van 
Liverpool; ICP Triennial of Photo-
graphy and Video New York. Zijn 
werk was onder andere te zien 
in: Tate Modern, Londen; Reina 
Sofia, Madrid; Castello di Rivoli, 
Turijn; Maison Européenne de la 
Photographie, Parijs; Bard Col-
lege, New York. Francesco Jodice 
is professor Theory and Practice 
of the Technological Image aan 
de Arts and Design School van de 
Universiteit Bolzano en professor 
Visual Urban Anthropology aan 
de Naba (Nuova Accademia di 
Belle Arti) in Milaan.
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over het boek dat Walter Keller 
(Parkett Art Magazine) binnen-
kort van haar uitbrengt.

Verder met: Sexisme op de 
Spaanse Televisie (Ya Basta 
van Ruben AubRecht), Inception in 
Legoland (Rubika van clAiRe bAu-
deAn) en first-person shooter art 
(Douchebag City van FedeRico 
Solmi)

New kids on the block Zick ZAck 
SoundSyStem draaien een mix van 
heavy bass funk, Caribische 
tunes en de nieuwste elektroni-
sche vibes uit London.

Closing Party: 
YouTube Battle / 
Fritsch vs. The 
TechnoViking
Zo. 17 okt. 2 1.00, theAteR kikkeR,  
GRote ZAAl 
In 2000 filmde de Duitse kun-
stenaar mAtthiAS FRitSch een strak 
dansende body-builder in Le-
derhosen tijdens een street-rave. 
Het filmpje werd op Impakt en 
een aantal andere festivals ver-
toond, maar leidde verder een 
rustig bestaan, totdat het via-via 
op YouTube terecht kwam. Een 
internetlegende was geboren: the 
technoVikinG! Wereldwijd spreekt 
de zelfbenoemde crowd-control-
ler tot de verbeelding en spelen 
mensen het filmpje na. Hommage 
of parodie, het onderscheid is on-
mogelijk te maken. Talloos zijn 
de varianten met animaties en al-
ternatieve soundtracks. De Tech-
noViking is een echte viral.

Matthias Fritsch zal op de Im-
pakt Closing Party de oerversie 
van de TechnoViking laten zien, 
een bloemlezing geven uit de di-
verse videos die in navolging zijn 
gemaakt en zijn nieuwste video 
‘We, TechnoViking’ tonen.

Hierna barst de YouTube Battle 
los. Een geselecteerd aantal spe-
cialisten gaat de strijd aan. Wie 
kan het meest bizarre, fantas-
tische of meelijwekkende You-
Tube-filmpje tonen? Deelnemers 
o.a. Dagan Cohen (bekend van 
De Wereld Draait Door en Upload 
Cinema), Eric van der Woude 
(VHS Trash connaisseur), Kris-
tian Lukic (Straight from the Bal-
kan), Sascha Roth (Worm Rotter-
dam), Matthias Fritsch en Hester 
Scheurwater.
Als bezoeker kan je ook mee-
doen. Meld je aan via www.im-
pakt.nl. Via de mobiele telefoon 
bepaalt het publiek uiteindelijk 
de winnaar.

VRij. 15 okt. 17:00, inStituto ceRVAnteS, 
domplein 3
Instituto Cervantes is een 
Utrechts instituut dat als doel 
heeft de taal en cultuur van Span-
je en de Spaanssprekende landen 
wereldwijd te verspreiden. Bin-
nen het Impakt Festival vertoont 
het Instituto Cervantes in samen-
werking met het LOOP festival in 
Barcelona het video-programma 
Visión:desafíos.

Visión:desafíos bevat werk van 
getalenteerde kunstenaars uit 
Spanje, Portugal, Argentinië en 
Cuba. Het eerste deel van het 
programma bestaat uit werk van 
Vasco Araújo, Joana Vasconce-

Wo. 13 t/m Zo. 17 okt. ZonSondeRGAnG tot 
middeRnAcht, StAdSSchouWbuRG, lucAS-
bolWeRk 24

coVet the intAnGible / jeRke VAn den bRAAk, 
kRiStA buRGeR en tjitSke hemkeS (2010)
Begeer het ontastbare. Het to-
neelgordijn, de archetypische 
onthuller van de voorstelling. Het 
verlangen naar de openbaring 
van wat er zich achter het doek 
afspeelt groeit naarmate het ge-
vaarte verder schuift. Er lijkt geen 
einde aan te komen. Hoe lang is 
dit gordijn?! Krijgen wij ooit te 
zien waar wij op wachten?

PAnorAMAPArTnEr EVEnTS

Panorama Event nights

DroPSTuFF

Videowall

Instituto Cervantes

In het Panorama-programma laat het Impakt Festival een keuze zien 
van recente film- en videokunst. De werken zijn geselecteerd tijdens 
diverse internationale festivals, manifestaties en tentoonstellingen. 
In ‘t Hoogt worden de films ononderbroken vertoond maar is er aan 
het eind van ieder programma wel een kort gesprek met de aanwezige 
makers.
De Panorama Event Nights in Theater Kikker bieden een breed en 
gevarieërd programma met naast films ook performances en korte 
presentaties. 

Na de succesvolle serie Impakt Open Air-events van deze zomer 
zetten we de formule voort in het festival. De Panorama Event Nights 
in Kikker zijn gevarieerde en informele programma’s met korte films, 
presentaties van kunstprojecten, live interviews met kunstenaars, 
dj’s, cocktails en wie weet ook weer een barbecue. Het programma is 
een vrolijke mash-up van animatie, webprojecten, cultfilms, overwel-
digende beelden en verfrissende waanzin. Stel je voor: een beetje Pe-
cha Kucha, een vleugje Nacht van de Wansmaak, wat  performances, 
opmerkelijke Urban Art en de leukste kunstenaars van dit moment!

Panorama 
Event Night #1: 
Slightly Disrup-
ted
don. 14 okt. 19:00, theAteR kikkeR,  
GRote ZAAl
In deze Panorama Event Night 
laat RoGieR VAn deR ZWAAG, clipmaker 
en 1/3 van nobody beAtS the dRum, de 
pijnlijke maakprocessen van te 
ambitieuze videoclips zien. Ook 
geeft hij verschrikkelijk geheime 
tips over hoe je videoclip ‘viral’ 
kan gaan op de internet.

tim leyendekkeR presenteert zijn 
drieluik The Healers, een ont-
nuchterend kijkje in de panden 
van het gay uitgaanscircuit buiten 
openingstijden en met TL licht. 

Als ware een ‘body architect’ 
combineert kunstenares lucy mcRAe 
haar fascinaties voor technologie, 
mode en het lichaam in silhouet-
extensies bestaande uit de meest 
opmerkelijke materialen, die zij 
aanbrengt op haar modellen. Het 
resultaat is beeldschone en pro-
vocatieve fotografie. Niemand 
minder dan electropopicoon Ro-
byn figureerde met McRae’s ‘body 
architecture’ voor haar nieuwe 
albumhoes.

Het duo leRneRt enGelbeRtS & SAndeR 
pluG lichten hun project How to 
Explain It to My Parents toe, een 
confronterende documentaire 
waarin kunstenaar Martin C. de 
Waal zijn ouders uitlegt waar zijn 
kunst over gaat. Lernert en San-
der’s Youtube hitfilm Chocolate 
Bunny komt ook voorbij.

Het collectief AlSo StARRinG geeft 
een presentatie van hun ingrepen 
in de openbare ruimte, die ergens 
balanceren tussen straatkunst en 
land-art. 

De Finse kunstenares SARA bjAR-
lAnd laat in close-up de worstel-
ing van een vlinder zien die voor 
een laatste keer het luchtruim wil 
kiezen.

Beeldend kunstenares olA VASil-
jeVA heeft net de laatste hand 
gelegd aan haar videoclip voor de 
Amerikaanse glo-fi hit nite jeWel. 
Dit dromerige juweeltje dat deze 
nazomer geschoten is in Rhode 
Island presenteert ze op deze 
Panorama Event Night.

los en Kaoru Katayama, die hun 
motivatie vinden in onderwerpen 
gerelateerd aan cultuur, geschie-
denis en ethnografie. Rubén San-
tiago en Carla Zaccagnini baseren 
hun werk op humor en satire en 
reflecteren op de absurditeit van 
de huidige tijd. Amparo Sard, Luis 
Gárciga en Javier Castro sluiten 
het programma af met werken 
die het individuele en collectieve 
bewustzijn onderzoeken 

Vanuit een houding van ver-
zet en vitaal optimisme biedt 
‘Visión:desafíos’ een inspirerende 
blik op het leven van de heden-
daagse mens.

Zolang het verlangen ontastbaar 
is, is zij volmaakt.
 
‘Covet the Intangible’ is gereali-
seerd i.h.k.v. Videowall 2010, een 
project van Cultuur & Onderne-
men (voorheen Kunstenaars&CO) 
en Stadsschouwburg Utrecht. 
Het werk is dagelijks te zien, 
vanaf zonsondergang tot midder-
nacht.

Meer info: 
WWW.cultuuRenondeRnemen.nl
WWW.StAdSSchouWbuRGutRecht.nl

Verder met: Ongepast gedrag van 
rijkeluismeisjes (Dressage van 
julikA RudeliuS), Walt Disney tot 
verantwoording geroepen voor 
zijn daden (Suspended Anima-
tion van billy lumby) en Gilbert & 
George die een ontluisterende er-
varing opdoen op het Britse plat-
teland (Arts + Crafts Spectacular 
van WolF & RitteRSkAmp)

ojA VASiljeVA zal ook als dj verrassen 
met haar voorliefde voor mistige 
supersterren en onontdekte mu-
zikale legendes. 

Panorama Event 
Night #2:Brain 
Tuners

VRij. 15 okt. 23:00, theAteR kikkeR,  
GRote ZAAll
RoSA menkmAn is als ‘visualist’ op 
zoek naar de artefacten van onge-
lukken in digitale media. Zowel in 
kunst als wetenschappelijk werk 
begeeft ze zich op het terrein van 
‘glitch studies’: the art of arte-
facts. Zij werd als eerste Neder-
landse kunstenaar gekozen voor 
een residency in Sao Paulo in het 
kader van de samenwerking tus-
sen het Braziliaans Museum voor 
Beeld en Geluid en Impakt.

WillehAd eileRS, ook wel bekend 
als WAyne hoRSe, presenteert ‘work 
in progress’ van zijn filmproject 
Teddymilks: The Illmannerd 
Milkman. Willehad wist voor 
deze film het vertrouwen van de 
beroemde showworstelaar Kent 
Hensley en schlagerzanger Adri-
an Falk te winnen en ze te laten 
acteren. Het resultaat is een even 
mooi als pijnlijk absurd geheel. 

Tijdens een residency in Istanbul 
bij Platform Garanti maakten SAn-
deR bReuRe & Witte VAn hulZen samen 
met diverse beroemde Turkse 
sterren waaronder ebedi dönüS een 
video waarin soap wordt gecom-
bineerd met poëzie en opera. 
Melodrama, gewelddadige liefde 

Takeoff / Sara Bjarland

en inmenging vanuit het hierna-
maals. 

Na Esmée Denters heeft Neder-
land een nieuwe internationale 
Youtubehit: tim Smit. Deze onge-
kroonde special effects-koning 
wist met zeer beperkte middelen 
– volgens de legende 3 draaida-
gen, 150 euro en een pizza – de 
verbluffende korte film What’s 
in the Box? te maken. Hij pre-
senteert tijdens deze PEN zijn 
nieuwe videoclip.

GijS GieSkeS krikt het geek-gehalte 
van de avond op middels een per-
formance met zijn zelf ontwor-
pen instrumenten die bestaan 
uit ‘circuit-bends’ van DJ-gear, 
acidmodules en synths. Zelfs ge-
modificeerde melkopschuimers 
werken als synthesizers in zijn 
wereld.

Verder met: Snel gesneden ultra-
violence (Bande Annonce van 
SAbine mASSenet), la vie miserable 
mit angst KABOOM! (Paikallaan 
van mikA j. RipAtti) en een hard-core 
wake-up call (Rotten Sound van 
FRAncoiS RAbet)

dj WilliAm heAd, het DJ alterego van 
Willehad Eilers, omlijst de avond 
met een fatsoenlijke portie muz-
ikale vunzigheid.

Panorama Event 
Night #3: On 
the Edge
Zon. 17 okt. 19:00, theAteR kikkeR,  
GRote ZAAl
eun hyunG kim uit Zuid-Korea maak-
te een vreemde animatie over de 
relatie tussen China, Noord-Korea 
en haar thuisland. Ze baseerde 
zich op video’s die ze ontving van 
Zuid-Koreaanse mannen en een 
Chinees-Koreaanse vrouw.

coRe VAn deR hoeVen is editor van 
veel van het werk van Erik van 
Lieshout. Op 1 mei 2009 kon hij 
plots niet meer spreken en raakte 
hij verlamd aan zijn rechter-
arm en -been. In het ziekenhuis 
boorden ze een gaat in zijn hoofd 
op zoek naar de herseninfectie. 
Ziek laat met veel zelfspot zijn 
moeizame herstel zien.

Voor eenieder die zich de laatste 
tijd afvroeg waar die gigantische 
verticale tentenkampen tegen 
grachtenpanden in Amsterdam 
en Utrecht vandaan komen: meet 
leonARd VAn munSteR met zijn project 
Camping Vertical.

In het werk van fotograaf Willem 
popelieR staan fotografische repre-
sentaties van identiteit centraal. 

eRic VAn deR Woude, VHS-fetisjist pur 
sang, geeft ons een kijkje in zijn 
wanstaltige verzameling van VHS-
trash en exploitation-rariteiten. 

Tot vijf keer toe werd een Facebook- 
account van heSteR ScheuRWAteR 
afgesloten. De foto’s die ze van 
haarzelf maakte werden aan-
stootgevend bevonden. Hester 
Scheurwater komt vertellen over 
het gevecht met Facebook en 

advertentie

Niet Normaal - Difference On Display 
Beurs van Berlage, Amsterdam

creatief met videotechniek vormgeving installatie onderhoud
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TechnoViking

Paikallaan / Mika J. Ripatti

Ziek / Core van der Hoeven

VRij. 8 t/m Zo. 17 okt., dRopStuFF-ScheRm, 
de neude
Op het 3 bij 9 meter grote dag-
lichtscherm van DROPSTUFF.nl 
zijn er dagelijks films te zien uit 
het Matrix City en Panorama pro-
gramma.
Met onder andere:
metRopoliS - Rob cARteR  
(VS 2008, 9:30 min)

loGoRAmA - FRAnçoiS AlAux  
(Frankrijk 2009, 16:05 min)

the oRiGin oF cReAtuReS - FloRiS kAAyk 
(Nederland 2010, 11:45 min)

unRendeRed, mediA oFFline - SeounGho cho 
(VS 2009, 07:40 min)

childRen oF the null - john butleR  
(Groot-Brittannië 2010, 10:00 min)

moRGenRot - jeFF deSom  
(Luxemburg 2009, 03:35 min)

StAGinG Silence - hAnS op de beeck  
(België 2009, 22:00 min)

SeeR’S cAtAloGue - dAVe GRiFFithS  
(Groot-Brittannië 2009, 07:40 min)

SynchRoniSAtion - RimAS SAkAlAuSkAS 
(Litouwen 2009, 08:04 min)

the lAbyRinth RunneR - Robbie coRneliSSen  
(Nederland 2009, 10:38 min)

pSycho - AnAliZA - bARboRA cVARcoVá  
(Tsjechië 2009, 02:58 min)

pulpit pAlAce - SiGGA bjöRG SiGuRdARdottiR  
(IJsland 2008, 03:43 min)

tRAFFic pAtteRnS - GReGG bieRmAnn  
(VS 2009, 09:15 min)

tRAVellinG FieldS - inGeR liSe hAnSen 
(Noorwegen 2009, 09:00 min)

FlAShinGS in the miRRoR - jASpeR elinGS  
(Nederland 2009, 01:16 min)

bAnG out - bARiS hASelbAch  
(Duitsland 2009, 02:39 min)

VeRGence - tinA FRAnk  
(Oostenrijk 2010, 06:30 min)

hybolt - chRiStopheR mARqueZ  
(Duitsland 2009, 05:44 min)

up And About AGAin - mAARit Suomi-Väänänen 
(Finland 2009, 9:49 min)

nAuFRAGe - cloRinde duRAnd  
(France, 2008, video, 7:00 min)

Sub-optimAl - john butleR  
(Groot-Brittannië, 2007)

line - johAnnA Reich  
(Duitsland, 2008)

dAS modell, FloRiAn GWinneR  
(Duitsland 2006, video, 06:14 min)

Kijk op WWW.impAkt.nl/index.php/
FeStiVAl/dRopStuFF voor de exacte 
vertoningstijden.
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Vrij. 15 okt. 19:00, ‘t Hoogt 2
Goede architectuur is een visueel 
avontuur, een sculptuur waarin 
de mens zich kan onderdompe-
len. Onze stedelijke en industriele 
landschappen weerspiegelen de 
geschiedenis en bieden met hun 
publieke ruimte arena’s voor on-
verwachte interacties.

Muralla roja - Milena gierke  
(Duitsland 2008, 35mm/DVD, 09:00 min.)

Milena Gierke’s ode aan een 
door Ricardo Bofill ontworpen 
huis dat zij de afgelopen veertig 
jaar regelmatig heeft bezocht. 
Een spectaculair gebouw zonder 
einde waar iedere stap nieuwe 
perspectieven en nieuwe uitzich-
ten biedt. Een eye-opener als het 
gaat om hoe prachtig architec-
tuur kan zijn. 

gunkanjiMa - louidgi BeltraMe  
(Japan 2010, video, 33:00 min.)

Het mini-eilandje Gunkanjima 
voor de kust van Nagasaki heeft, 
doordat het volledig bebouwd is, 
de vorm van een slagschip gekre-
gen. Het staat symbool voor Ja-
pans race naar de moderniteit en 
haar zorgvuldige geplande toetre-
ding tot het industriële tijdperk. 
Beltrame duikt in de geschiedenis 
van dit fabriekseiland, een volle-
dig op zichzelf staande habitat. 

City of Progress - justin Bennett  
(Nederland 2009, video, 11:00 min.)

Justin Bennett, die onlangs nog 
de Ouborgprijs prijs van de Ge-
meente Den Haag won, laat in 

Vrij. 15 okt. 21:00, ‘t Hoogt 1
Ironische en uitzinnige be-
spiegelingen op onze he-
dendaagse beeldcultuur. Wat is 
authentiek en waartoe zijn wij op 
deze aarde? Veel ongediplomeerd 
gefilosofeer en tot slot wat wijs-
heid voor de massa.

Portrait of karl Marx as a young god - 
gernot Wieland  

(Courtesy of Galerie Andreas Huber) (Duits-

land 2009, video, 00:59 min.)

Documentaire een fictie tegelijk-
ertijd. Over het verlangen naar 
en utopia, naar Marxisme, naar 
een andere samenleving.

for Cultural PurPoses only - saraH Wood 
(Groot-Brittannië 2009, video, 08:25 min.)

Hoe voelt het in onze van media 
verzadigde samenleving om geen 
beelden te kunnen zien van de 
plek waar je vandaan komt ?

great Man and CineMa - jiM finn  
(VS 2009, video, 03:55 min.)

De tekst voor deze film komt 
uit een propaganda boekje over 
de belangrijke bijdrage die de 
Noord-Koreaanse leider Kim Jung 
Il levert aan de filmgeschiedenis. 
Verder veel bizarre film en TV 
beelden uit Noord-Korea en Nu-
eng Phak’s cult single “Fucking 
USA.” 

BeaVer skull MagiCk - steVe reinke  
(Nederland 2010, video, 05:54 min.)

De relatie tussen mens en natuur. 
Een beer in een berucht inter-
net filmpje en een ‘indiaan’ in 
een oude Canadese TV-serie. 
Een confrontatie tussen twee 
werelden. 

Zat. 16 okt. 17:00, ‘t Hoogt 1
Huiselijke Horror en Kitchen 
Sink Drama’s gelardeerd met sur-
realistische taferelen en vleugjes 
nostalgie. Op de achtergrond 
weerklinken de echo’s van jeugd-
herinneringen en familieperi-
kelen. Tegen het einde van het 
programma is het onderscheid 
tussen kunst en camp nog maar 
moeilijk te maken.

jonas Mekas in kodaCHroMe days - ken 
jaCoBs (VS 2009, video, 03:22 min.)

Ken Jacobs filmt Jonas Mekas, 
een collega-ikoon uit de geschie-
denis van de experimentele film, 
op een ogenschijnlijke alledaags 
en huiselijk moment. Maar zijn 
het niet juist deze momenten die 
het meest betekenisvol zijn ?

kurasHi ato - Maki satake  
(Japan 2009, video, 11:40 min.)

Een laat bezoek aan het lege huis 
waar haar grootouders jarenlang 
woonden. In de montage laat 
Satake de filmopnames prachtig 
samenvallen met oude foto’s 
en filmfragmenten van familie-
feestjes en de bezoekjes die ze 
in het verleden bracht aan haar 
grootouders.

Ci sono gli sPiriti - alVise renZini  
(Italië 2009, video, 06:20 min.)

Deze animatiefilm van Alvise 
Renzini laat het fenomeen ‘huis’ 

Zat. 16 okt. 19:00, ‘t Hoogt 2
Identiteit is niet voor iedereen 
een eenduidig begrip. Revoluties 
en religie, emigratie, diaspora 
en rigoureuze maatschappelijke 
omwentelingen vragen om een 
herbeschouwing van de nationale 
en culturele identiteit.

all restriCtions end, tHe PolitiCs of 
ClotHes - reZa Haeri  
(Iran 2009, video, 35:00 min.)

Een experimentele documentaire 
over de recente Iraanse geschie-
denis, aan de hand van de evo-
lutie van kleding en mode. In 
All Restrictions End combineert 
Haeri archiefmateriaal en Iraanse 
schilderkunst uit diverse tijd-
perken met pikante haremfoto’s 
en beelden uit de periode van de 
Islamitische Revolutie.

antHeM (HoW do you CoMPose a national 
antHeM today?) - irina Botea  
(Roemenië 2009, video, 10:00 min.)

Hoe componeer je vandaag de 
dag een volkslied ? Hoe verhou-
den we onszelf tot begrippen als 
‘natie’, ‘volk’ en ‘identiteit’. Irina 
Botea vroeg componisten, dich-
ters en gewone Roemenen hoe zij 
een volkslied zouden maken. Van 
alle antwoorden maakte ze een 
gedicht en vroeg de componist 
Catalin Cretu er de muziek bij te 
schrijven.

Zat. 16 okt. 21:00, ‘t Hoogt 1
Onze samenleving als een circus 
van gebaren en emoties. Met een 
breed palet aan  fysieke en ver-
bale interacties definiëren ge-
liefden, familieleden en volslagen 
vreemden hoe zij zich tot elkaar 
verhouden.

figHt – Melanie ManCHot (Groot-Brittan-

nië, 2009, 16mm/file, 05:00 min.)

Een fysieke uitwisseling tussen 
een jonge fietskoerier en een 
Hells Angel op leeftijd. Alhoewel 
totaal verschillend in uiterlijk 
zijn de twee mannen in kracht en 
agressie aan elkaar gewaagd.

dissonant – Manon de Boer  
(België, 2010, video, 11:00 min.)

Een danseres improviseert onge-
veer tien minuten zonder muziek 
op Eugène Ysaÿe’s 3 sonates for 
violin solo, een stuk waaraan zij 
een sterke herinnering heeft. Als 
het beeld op zwart gaat is het de 
beurt aan de toeschouwer om 
zijn geheugen aan te spreken.

slaByj rot front – ViCtor aliMPieV  
(Rusland, 2010, 35mm/file, 11:47 min.)

Een dozijn lichamen in een onbe-
stemde ruimte bewegen volgens 
een gemeenschappelijke logica. 
Ze lijken iets te meten, te testen. 
Als in een estafette gaat de één 
verder waar de ander ophield. 

Zon. 17 okt. 17:00, ‘t Hoogt 1
Weinig dingen spreken zo tot de 
verbeelding als het hiernamaals. 
De angst voor wat er na de dood 
komt is het fundament voor de 
meeste religies en vormt ook de 
sleutel voor veel beslissingen die 
mensen in hun leven nemen. Ge-
lukkig inspireert het filmmakers 
ook tot prachtige films met hys-
terische special-effects.

4 - edouard salier  
(Frankrijk 2009, video, 16:40 min.)

Vier letters, 400.000 mogeli-
jkheden. Slechts één is er echt. 
Edoaurd Salier is misschien wel 
Frankrijks beste animatie-film-
maker. Naast korte films zoals 
Empire (Impakt 2005) maakt 
Salier ook commercials en mu-
ziekvideo’s (o.a. Nike en Mas-
sive Attack). Voor zijn nieuwste 
verbluffende animatie neemt hij 
vierletterwoorden als uitgangs-
punt. ‘Love’ is een vierletter 
woord. ‘Hell’ trouwens ook. Een 
hallucinante trip.

PAnorAMA ScrEEnIngS

Jewish Revenge / Amit Epstein

Ne vous laisser / Democracia

City of Progress / Justin Bennett

Panorama 1:  
Beyond Architecture

Panorama 4:  
Defining Identity

Panorama 5:  
An Exchange of Gestures  
and Emotions

Panorama 2:  
A Few notes on Life

Panorama 3:  
It Comes With Horror,  
Romance and Nostalgia

Panorama 6:  
Anticipating Eternity

deze animatie zien hoe een stad 
organisch groeit van een kleine 
stip tot een ingewikkeld samen-
spel van lijnen en vormen waarin 
onze verlangen naar een utopia 
besloten ligt.

11 fragMents of jaPan - Paulien oltHeten 
(Japan 2009, video, 20:28 min.)

De interesse van de Nederlandse 
fotograaf en kunstenaar Paulien 
Oltheten richt zich voornamelijk 
op de stad als publiek domein 
en het gedrag van mensen in de 
openbare ruimte. Als een onder-
zoeker speurt ze naar merkwaar-
dige momenten, kleine gebaren 
en de onbedoelde performances 
die mensen soms geven in de 
publieke ruimte. Waar ze in haar 
vorige werk zich nog opstelde als 
passieve observator neemt ze in 
deze nieuwe video actief deel aan 
het werk, hetgeen een amusant 
en soms absurd resultaat ople-
vert.

future Past PerfeCt Pt. 3 (u_08-1) - 
Carsten niColai  
(Duitsland 2009, video, 03:43 min)

Op een stille herfstavond in Tokyo 
probeert een man een flesje thee 
uit een machine te halen maar 
krijgt in plaats daarvan een klei-
ne performance. Voor dit werk, 
dat doet denken aan Doug Ait-
ken’s ‘Electric Earth’, gebruikte 
Carsten Nicolai, ook wel bekend 
als alva noto, een track van zijn 
album ‘Unitxt’ uit 2008.

Beauty Plus Pity - eMily Vey duke  
(Canada 2009, video, 14:00 min.)

Deze hedendaagse fabel belicht 
ons bestaan als een rommelige en 
abjecte farce. Opgezette beesten, 
een dromende jager en God die 
Zijn medicatie vergeet.

tiMe’s uP - Marie-CatHerine tHeiler & jan 
Peters  
(Duitsland 2009, 35mm, 15:00 min.)

Terwijl de makers in verwachting 
zijn van hun kind krijgen ze een 
auto-ongeluk. Ze worden gecon-
fronteerd met de eindigheid van 
het bestaan en realizeren zich 
dat hun leven veel te hectisch is. 
Wat volgt is een humoristische 
zoektocht naar de betekenis van 
tijd en hoe deze het best te ma-
nagen.

Cartoon for tHose WHo HaVe a Certain 
fondness for ideas But are tired of 
tHinking - steVe reinke  
(Nederland 2010, video, 02:14 min.)

Een tekenfilm voor diegenen 
die een sympathie hebben voor 
ideeën maar te moe zijn om te 
denken.

extensions - Hans oP de BeeCk  
(België 2009, video, 10:58 min.)

Onze door technologie gedreven 
samenleving als een duistere 
droom, als een donker en on-
doordringbaar labyrinth waarin 
het individu zich staande pro-
beert te houden met behulp van 
rituelen en gewoontes.

ne Vous laisseZ Pas Consoler - deMoCraCia 
(Spanje 2009, video, 17:00 min.)

Een filosofische interventie in 
een voetbalstadion. Brecht, Ca-
mus en Rimbaud te gast bij voet-
balclub Girodins Bordeaux.

jeWisH reVenge - aMit ePstein 
(Duitsland 2010, video, 46:44 min.)

Jewish Revenge is het derde en 
belangrijkste deel van de Stock-
holm Syndome, een trilogie, over 
de terugkeer van Joden naar 
Europa. Veel jonge Israeli’s voe-
len zichzelf verbonden met een 
thuisland waarin ze niet geboren 
zijn en zijn zich zeer bewust van 
de rol die de slachtoffer-dader re-
latie speelt bij de fabricatie van 
het ‘Israelisme’ en hun houding 
ten opzichte van Europa. Dit 
thema had natuurlijk een hele 
zware film op kunnen leveren, 
maar het tegendeel is waar. Op 
niet altijd even respectvolle wijze 
mixt Epstein jaren 1980 disco-
hits, nazi-architectuur en zang 
& dans-intermezzi tot een hoogst 
amusant geheel.

zien als arena voor psychologis-
che interpretaties, gebaseerd op 
Carl Gustav Jung.

in a Pig’s eye - atsusHi Wada  
(Japan 2010, video, 10:10 min.)

Wada zadelt een Japanse familie 
op met een Freudiaans varken.

Mortale - Paolo Bonfiglio  
(Italië 2009, video, 06:48 min.)

Deze eenzame wandeltocht is 
tegelijkertijd een existentiele 
confrontatie.

Beine BreCHen - florian krautkräMer 
(Duitsland 2010, video, 14:41 min.)

De hallucinaties van een man die 
door de geheime dienst wordt 
beschuldigd. Een prachtige 
mengvorm van speelfilm en ani-
matie.

four seasons - keren Cytter  
(Denemarken 2009, video, 12:15 min.)

In ‘Four Seasons’ van Karen Cyt-
ter gaan alle remmen los. Soft-
porno, Neo-Noir en soap buitelen 
over elkaar heen.

tiMe traVel Boyfriends - josePHine 
HalBert (Groot-Brittannië 2009, 35mm/file, 

09:58 min.)

Een liefdesbrief aan Halberts fa-
voriete mannen uit de wereldge-
schiedenis: Orson Welles, Marlon 
Brando, Jim Morisson. Fantasie 
kent geen grenzen.

Een onvolmaakte vuist. Wat een 
slap Rot Front saluut!

sPat – Melanie ManCHot (Groot-Brittannië, 

2010, 16mm/file, 08:00 min.)

Op een perron maakt een stel 
ruzie. Langzaam wordt duidelijk 
dat ze in gebarentaal met elkaar 
vechten. Alleen door zich niet 
van elkaar af te keren kunnen ze 
hun ruzie voortzetten.

daddy’s little HelPer – CeCilia lundqVist 
(Zweden, 2010, video, 06:18 min.)

Een verhaal over onverschillig-
heid en moreel verval. De vrouw 
in de video probeert haar gedrag 
te rechtvaardigen. Schuldgevoel 
dringt zich op, maar niet genoeg 
om haar gedrag te veranderen.

seVen songs aBout tHunder – jennifer 
reeder (VS, 2010, video, 20:13 min.)

Een vrouw met opmerkelijk 
amusante verwerkingsstrate-
gieën vindt in een bos het dode 
lichaam van een tienermeisje. 
Een donkere komedie over een 
moeder, een dochter, een leu-
genares en haar therapeut.

1987-1993 – Marius dyBWad Brandrud 
(Zweden, 2010, video, 11:00 min.)

“We waren er 7 jaar mee bezig. 
Mijn moeder en ik. We probeer-
den de perfecte foto van me te 
maken.”

1987-1993 / Marius Dybwad Brandrud

Bearing Witness - jesse MClean  

(VS 2009, video, 23:30 min.)

Hoe zien wij onszelf, als cultuur, 
in momenten met grote emo-
tionele betekenis. Met beelden 
onttrokken aan mainstream 
televisie destilleert Bearing Wit-
ness momenten van oprechtheid 
uit mogelijk onoprechte bron-
nen: TV-evangelisten, deelnem-
ers aan reality shows, screensa- 
vers, B-films. De film ontleedt de 
media die dergelijke beelden dis-
tribueert en emoties en ervarin-
gen die normaal gesproken privé 
zijn publiek maakt om te voor-
zien in de behoefte aan sensatie 
en vermaak. 
Bearing Witness is een trilogie 
bestaande uit de delen The Eter-
nal Quarter Inch, Somewhere 
Only We Know en The Burning 
Blue.

froM Here to eternity - oliVer PietsCH 
(Duitsland 2010, video, 42:00 min.)

Een found-footage film over de 
representatie van de dood en het 
hiernamaals in speelfilms.
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1. TheaTer KiKKer
Ganzenmarkt 14

2. FilmTheaTer ’T hoogT
Hoogt 4

3. WinKelcenTrum hoog caTharijne
Boven Vredenburg

4. DropsTuFF-scherm
De Neude

5. cBKu
Plompentorengracht 4

6. sTuDio T
Kromme Nieuwegracht 20 

passe-parTouTs 
Passe-partouts zijn verkrijgbaar 
aan de Impakt festivalbalie in 
Theater Kikker en bieden toegang 
tot alle programma-onderdelen. 
Op vertoon van de passe-partout 
kun je op de betreffende locaties 
een 0,- euro-toegangsbewijs krij-
gen voor de afzonderlijke pro-
gramma’s.

TheaTer KiKKer
E-ticket: Koop je kaartje online 
op www.theaterkikker.nl. 
Bij de kassa: Koop je kaartje bij 

* Kortingsprijs geldig met CJP-pas, Studentenkaart of U-Pas.

eVenemenT prijs KorTings-
prijs*

Conferentie, Tentoonstelling, Opening Night Gratis Gratis

Filmprogramma’s in ‘t Hoogt 5,- 4,-

Panorama Event Nights, Impakt Online, Things to Come, 
Talkshow Matrix-Ville, Citytellers Jodice, Closing Event

7,- 6,-

Muziekprogramma’s, Out into the Woods & Skweee Analysis 10,- 9,-

Muziek passe-partout voor beide avonden 15,- 15,-

Passe-Partout 25,- 25,-

Prijzen

Locaties

Kaartverkoop

  KiKKer grote zaal

MuzieK, events, Panels 
en Presentaties

KiKKer Kleine 
zaal
Festival res-
taurant

Hoogt zaal 1

FilMvertoningen

Hoogt zaal 2

FilMvertoningen

Hoog 
CatHarijne 
tentoon-
stelling

CBKu

tentoon-
stelling

neude

droPstuFF

studio t

ConFerentie

stads-
sCHouwBurg 
videowall

elders

woensdag

13
oKtoBer

17.00  Opening Deel 1:  
Tentoonstelling van 
17.00 tot 18.30 
> p9

Impakt program-
mering van 17.00 
tot 23.00 > p14

17.00
19.00 Opening Deel 2: Welcome to  

Metropolis (60 min) > p9
Covet the Intangible 
van zonsondergang tot 
middernacht > p14

19.00

20.00 Drinks en Snacks in de Foyer 20.00
21.00 Opening Deel 3 - Erik Bunger The 

Third Man (60 min) > p9
21.00

donderdag 

14
oKtoBer

11.00 lunch van  
12.00-14.00

Tentoonstelling: 
Opportunities of 
Entanglement
Open van 11.00 tot 
21.00 uur > p10

Tentoonstelling: 
Sonic Resistance
Open van 11.00 tot 
18.00 uur > p12

Dropstuff pro-
grammering van 
11.00 tot 17.00

11.00
13.00 13.00
15.00 15.00
17.00 avondeten van  

17.00-20.00 > p16
Impakt program-
mering van 17.00 
tot 23.00 > p14

17.00
19.00 Panorama Event Night #1: Slightly 

Disrupted (115 min) > p14
Matrix City Screening #1: Promise 
of the City (73 min) > p11

Covet the Intangible 
van zonsondergang tot 
middernacht > p14

19.00

21.00 Music Night - Out into the Woods met 
Oneohtrix Point Never en Toro Y Moi 
(tot 23.30 uur) > p12

Matrix City Screening #2: 
Landscapes of Production 
(96 min) > p11

21.00

23.00 23.00

vrijdag

15
oKtoBer

11.00 lunch van  
12.00-14.00

Tentoonstelling: 
Opportunities of 
Entanglement
Open van 11.00 tot 
18.00 uur > p10

Tentoonstelling: 
Sonic Resistance
Open van 11.00 tot 
18.00 uur > p12

Dropstuff pro-
grammering van 
11.00 tot 17.00

Conferentie: Super-
structural Dependen-
cies van 11.00 tot 
17.00 > p13

11.00
13.00 13.00
15.00 15.00
17.00 avondeten van  

17.00-20.00 > p16
Matrix City Screening #3: 
Out of the Machine  
(81 min) > p11

Impakt program-
mering van 17.00 
tot 23.00 > p14

Instituto Cer-
vantes: filmpro-
gramma > p14

17.00
19.00 Impakt Online: The City as Interface 

(100 min) > p13
Panorama #1: Beyond Architecture 
(78 min) > p15

Covet the Intangible 
van zonsondergang tot 
middernacht > p14

19.00

21.00 Talkshow Matrix-Ville: What is Real/
Virtual? (100 min) > p13

Panorama #2: A Few Notes 
on Life (79 min) > p15

21.00

23.00 Panorama Event Night #2: Brain 
Tuners (115 min) > p14

23.00

zaterdag

16
oKtoBer

11.00 lunch van  
12.00-14.00

Tentoonstelling: 
Opportunities of 
Entanglement
Open van 11.00 tot 
18.00 uur > p10

Tentoonstelling: 
Sonic Resistance
Open van 11.00 tot 
18.00 uur > p12

Dropstuff pro-
grammering van 
11.00 tot 17.00

11.00
13.00 13.00
15.00 Matrix City Screening #4: 

Impossible Possibilities 
(80 min) > p11

15.00

17.00 avondeten van  
17.00-20.00 > p16

Panorama #3: It Comes 
with Horror, Romance and 
Nostalgia (76 min) > p15

Matrix City Screening #5: Adaptive 
Survival (71 min) > p11

Impakt program-
mering van 17.00 
tot 23.00 > p14

Casco: Opening, 
vertoning en 
artist-talk > p10

17.00

19.00 Things to Come: Sonic Resistance 
(100 min) > p12

Panorama #4: Defining Identity  
(92 min) > p15

Covet the Intangible 
van zonsondergang tot 
middernacht > p14

19.00

21.00 Citytellers, Francesco Jodice in person 
(100 min) > p13

Panorama #5: An 
Exchange of Gestures and 
(79 min) > p15

21.00

23.00 Music Night - Skweee Analysis met 
BMMB, Coco Bryce en Niño (tot 4.00 
uur) > p12

23.00

laat laat

zondag 
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oKtoBer

11.00 lunch van  
12.00-14.00

Tentoonstelling: 
Opportunities of 
Entanglement
Open van 11.00 tot 
18.00 uur > p10

Tentoonstelling: 
Sonic Resistance
Open van 11.00 tot 
18.00 uur > p12

Impakt program-
mering van 11.00 
tot 17.00 > p14

11.00
13.00 13.00
15.00 Matrix City Screening #6: 

Labour of Play (80 min) 
> p11

15.00

17.00 avondeten van  
17.00-20.00 > p16

Panorama #6: Anticipating 
Eternity (83 min) > p15

Dropstuff pro-
grammering van 
17.00 tot 23.00

Expodium: busreis 
(vertrek bij Kikker) 
> p10

17.00
19.00 Panorama Event Night #3: On the 

Edge (115 min) > p14
Matrix City Screening #7: Rational 
Irrational (75 min) > p11

Covet the Intangible 
van zonsondergang tot 
middernacht > p14

19.00

21.00 Closing Event: YouTube Battle / Fritsch 
vs TheTechnoViking > p14

21.00
23.00 23.00

Festivalcentrum en  
Informatiebalie
Het hart van het Impakt Festival 
bevindt zich in Theater Kikker. 
In de foyer van het theater op de 
eerste verdieping staat de festi-
valbalie waar bezoekers informa-
tie kunnen krijgen. 
De Impakt muziekprogramma’s 
vinden ook plaats in Theater Kik-
ker. 
Filmtheater ‘t Hoogt is de locatie 
van de festival film en video pro-

Festival- 
restaurant
Van donderdag 14 t/m zondag 17 
oktober is het festivalrestaurant 
geopend in de kleine zaal van 
Theater Kikker. Dagelijks kun 
je lunchen van 12:00 tot 14:00 
voor 5,- euro. ‘s Avonds wordt het 
diner geserveerd van 17:00 tot 
20:00 voor 10,- euro. Het menu 
wisselt dagelijks en er is altijd een 
vegetarische optie. 

de kassa van Theater Kikker. 
Open dinsdag t/m vrijdag 15:00 – 
18:00 en 60 minuten voorafgaand 
aan het programma.

FilmTheaTer ‘T hoogT
E-ticket: Koop je kaartje online 
op www.hoogt.nl. 
Bij de kassa: Koop je kaartje 
bij de kassa van Filmtheater ‘t 
Hoogt. Open 30 minuten vooraf-
gaand aan het programma. Voor 
overige openingstijden zie www.
hoogt.nl.

gramma’s en de tentoonstelling is 
ondergebracht in winkels in win-
kelcentrum Hoog Catharijne en 
in het CBKU. De conferentie zal 
gehouden worden in Studio T. Het 
Impakt Festival 2010 kent ver-
schillende partnerprogramma’s 
in Casco, Expodium (op locatie 
Via Vinex), Instituto Cervantez 
en de Stadsschouwburg.

PartnerLocatIes

7. casco
Nieuwekade 213-215

8. expoDium op locaTie Via Vinex
Hoge Weide 3 (pendelbus  
vanaf Theater Kikker)

9. insTiTuTo cerVanTes
Domplein 3

10. sTaDsschouWBurg
Lucasbolwerk 24

WWW.impaKT.nl
Kijk op onze website voor het 
laatste nieuws en de meest re-
cente informatie: www.impakt.nl
In de weken voor het festival ac-
tualiseren we de website regel-
matig.

Colofon
organIsatIe
BesTuur
Hugo Bongers, Benno van Marum
Thomas Peutz, Adi Martis
Arno van Roosmalen, Anne Nigten

FesTiVal DirecTeur
Arjon Dunnewind

ZaKelijK leiDer
Marc Boonstra

proDuKTiecoörDinaToren
Ivo Verburg, Jeroen Andriessen
Elizabet van der Kooij

proDuKTie
Koen Poelhekke, Katrien Lamers, Maarten 
Kat, Iva Mechkunova, Martina Mohlova, Sarah 
Frischmuth, Tedje Schreurs, Martijn Büser

hospiTaliTy
Saskia Stavast, Santje Panders, Sarah Vollmer-
Roose

puBliciTeiT
Benjamin van Vliet, Matthijs Mom, Ronald 
McClelland

online marKeTing en Blogs
Benjamin van Vliet, Koen Poelhekke, Freyja van 
den Boom, Ani Georgieva

eDucaTie
Jannida Langeveld, Sanne Kwak

TechnieK & BouW
Jasper Droogers, Michael van Rosmalen

FesTiValFoTograaF
Pieter Kers

FesTiValjournaal
Margarita Kouvatsou

graFisch onTWerp
lava.nl (Carolin Tegeler & Céline Lamée)

WeBsiTe
workandplay

caTering
De Blauwe Kameel en Eko Kitchen

ProgrammerIng
algemeen
Arjon Dunnewind, Pim Verlaek

curaToren maTrix ciTy
STEALTH.unlimited (Ana Dzokic and Marc 
Neelen) & Kristian Lukic

gasTcuraToren
Sabine Niederer (Impakt Online), Hans Beek-
mans (Skweee Analysis)

conFerenTie i.s.m.
Universiteit Utrecht (Master New Media & 
Digital Culture)

panorama selecTiecommissie
- Kernleden:
Nicky Assmann, Manon Bovenkerk, Peter van 
Dijk, Arjon Dunnewind, Lene ter Haar, Joris 
Lindhout, Shirley Niemans, Pim Verlaek
- Gastviewers:
Kostana Banovic, Freyja van den Boom, Hilde 
de Bruijn, Erik Bünger, Peter Burr, Gijs ten Cate, 
Annemiek Engbers, Rene van Engelenburg, 
Petra Heck, Noud Heerkens, Harmke Heezen, 
Hicham Khalidi, Ilga Minjon, Niels Post, Steve 
Reinke, Bart Rutten, Manuel Saiz, Catrien 
Schreuder, Adelheid Smit, Ranti Tjan, Erik van 
Tuijn 

met danK aan:
Alle Kunstenaars 
Alle Vrijwilligers 

Casco (Binna Choi), Expodium (Bart Witte en 
Luc Janssens), Ann-Sophie Lehmann, Mirko 
Scháfer, Imar de Vries (Utrecht University / 
Master New Media & Digital Culture), Via Vinex 
(Daphne de Bruin en Joost de Groot), Instituto 
Cervantes (Patricia Izquierdo Iranzo), Stadss-
chouwburg Utrecht, Joeri de Vos, Melvin Wevers

impaKT WorDT onDersTeunD Door:
Mondriaan Stichting
Gemeente Utrecht
Stimuleringsfonds voor Architectuur
Provincie Utrecht
Nederlands Fonds voor de Film
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSB Fonds
K.F. Heinfonds
Fentener van Vlissingenfonds
Lava Grafisch Ontwerpers, Amsterdam
Beamsystems, Projectie en Video, Amsterdam
FedEx
Filmtheater ‘Hoogt
Theater Kikker 
CBKU
Corio
Dropstuff
ArtEZ

Panorama Screenings Panorama Dropstuff Urban Screen Matrix City Screenings Matrix City Panels, Presentations, Conference Matrix City Partner Events

Panorama Event Nights Panorama Partner Events Matrix City Event Nights Matrix City Concerts
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A few years ago, around 15.000 people were living 
on this hill. Most of the inhabitants that came to El 
Morro originated from poorer regions of the coun-
try. It was one of the largest informal settlements 
of the city. 

They settled here to escape the drugs war between 
guerrilla, militias and the army. Many of them are 
farmers, forced away from their land. El Morro be-
came their hope – a hope built on a grim, stinky 
and toxic reality.

The hill, once over 45 meters high, has been grow-
ing here between 1972 and 1984, when a large pit 
was gradually and ‘temporally’ filled with the excre-
ment of the city: industrial, hospital and domestic 
waste.

After the dump was closed, people inhabited this 
‘urban mine’ and continued their recycling indus-
try – either taking the material out from the hill, or 
collecting it throughout the city.

The waste provided a welcome source of income for 
those without work, as El Morro’s inwards revealed 
all sorts of materials. And the area developed its 
own specialism – recycling. Like light-switches 
made from hospital syringes reclaimed from the 
waste.

During our three weeks stay in Moravia, we visited 
‘eco facilities’ where for instance plastic crates are 
chopped by hand and ground to granules for the 
plastic industry. In hot and damp workshops, they 
clean the plastic with caustic soda and sulphuric 
acid, which keeps the sewers here in a spic-and-
span condition.

Meanwhile, El Morro started to sink. The organic 
material slowly composted, giving the inhabitants 
their own source of gas for cooking (!), while at the 
foot of the hill toxics started to seep into the sur-
rounding areas. Apart for waste, the hill also gave a 
safe shelter to many of the drugs related gangs that 
make the city unsafe.

And now… a 1.7 kilometres long wall is to change 
this for good?

In recent years, the city decided to take action – by 
investing in amazing public facilities in these dif-
ficult areas of the city. As a part of ‘social urbanism’ 
policy Moravia got a Cultural Development Center 
built by one of Colombia’s most renowned archi-
tects. It’s always bursting with activities.

The city also started relocating the inhabitants 
from this toxic dump to new housing blocks. The 
inhabitants become owners of their new apart-
ments. Slowly the population is thus removed from 
El Morro.

Soon, also the neighbourhood kitchen will need to 
move. It has been here already for 17 years, run 
by volunteers to feed 200 children every Saturday. 
Even former inhabitants of El Morro who moved 
few kilometres away keep coming back for this mo-
ment!

The dump now needs to be sealed to collect the 
toxic water leaking from its edges and divert it to 
facilities where plants digest the toxics and remove 
the heavy metals that would otherwise flow into the 
surrounding neighbourhood. The first prototype fa-
cility is already up. 

To seal – ok, but a wall? Not only to us, but also to 
the inhabitants of El Morro this comes as a threat – 
and worse … will they get locked inside?! Years of 
community work … suddenly reveal a resistant and 
decisive community. Did the authorities through 
this participatory process create their own most 
articulate opponent?

In the heated days to follow, together with the com-
munity leaders and a team of designers we set out 
to imagine how this ‘enclosing’ can be transformed 
from a threat into an opportunity, and actually pro-
vide the space for new community activities and 
give them back an economy after El Morro will be 
closed.

Still a bit uneasy about the acceptance of the final 
compromiso by the community, the plan is finally 
presented on top of the hill. We decide to make 
sure it is a deal – and meet separately with some 
of the community leaders, to explain the details of 
the plan.

Soon we hope to be back – not only to continue the 
project, but also to meet again with the great people 
we’ve met on this captivating spot. Hasta Luego!

A few days ago we arrived in Medellín, Colombia. It 
is our first time in América del Sur and we still feel 
a bit uncanny going around the city. Our Spanish 
is non-existent, and we’re about a head-and-a-half 
taller than the average. We’re sticking out – liter-
ally.

We have been invited to work on for us the most 
contradictory projects so far – to build a large wall 
around a neighbourhood close to the center of the 
city. Only a few days before we left for Medellín, the 
details of this strange project emerged.

The neighbourhood to be fenced is a part of Mora-
via, a district that was known as one of the most 
violent neighbourhoods of the city. Moravia is alto 
voltaje – high voltage – even according to its own 
residents.

The most notorious part of Moravia, it’s epicenter, 
is El Morro, or The Nose. It is the highest point of 
the neighbourhood, and stands out against the sky 
with the kites flying above it.

The Dilemma of El Morro
Ana Dzokic and Marc Neelen, STEALTH.unlimited



18 IMPAKT FESTIVAL 2010 « MATRIX CITY »

Peter T. Lang
MiLaan Voor één van Ugo La 
Pietras meest memorabele per-
formances uit 1979 zette de 
architect/ontwerper met een 
half dozijn, met een ketting aan 
elkaar bevestigde betonnen ver-
keerspaaltjes een gedeelte van 
een drukke straat in Milaan af. 
In dat afgesloten stukje openbare 
ruimte plaatste hij een bed om in 
te slapen. Met deze herschikking 
van eenvoudig straatmeubilair 
wilde La Pietra het bestaande 
beeld van de scheiding tussen 
huiselijk leven en publieke ruim-
te verstoren. In een recent in-
terview vertelde hij dat het zijn 
bedoeling was om nieuwe soci-
aal-stedelijke relaties tot stand te 
brengen “zonder enige vorm van 
conditionering” en met directe 
en wederzijdse verbanden tussen 
individu en stad. 
Hoewel La Pietra meestal alleen 
opereerde, werkte hij ook samen 
met een breed scala aan critici, 
kunstenaars, ontwerpers, archi-
tecten en stedenbouwkundigen. 
Als exponent van de generatie 
van 1938 studeerde hij in 1964 af 
aan de Politechnico van Milaan, 
samen met een aantal illustere 
klasgenoten waaronder Renzo 
Piano. Zoals velen van zijn gene-
ratie bekwaamde hij zich eerst in 
de schilderkunst. In 1962 was hij 
één van de oprichters van Gruppo 
del Cenobio, een kunstenaarscol-
lectief genoemd naar de galerie 
waar de leden samen hun werk 
tentoonstelden. Zij beschouwden 
zich als deel van de entourage 
rond Lucio Fontana, de Italiaanse 
minimalist die bekend stond om 
zijn provocatieve handeling van 
het met een mes doorsteken van 
het schilderslinnen.
Aan het eind van de jaren ’60 was 
La Pietra een vooraanstaand lid 
van de Italiaanse ‘Radical Design’ 
beweging. Een constante in zijn 
werk was het gebruik van mul-
timediale documentatie voor de 
ontwikkeling van zijn stedelijke 
exploraties en zijn experimen-
tele stellingen. Hij doorkruiste 
de straten en buitenwijken van 
Milaan, om daar zorgvuldig het 
dagelijkse gebruik te registeren 
met behulp van fotografie, film 

en later ook video, en de klein-
ste veranderingen aangebracht 
door anonieme stadsontwerpers 
te documenteren. Vervolgens iso-
leerde La Pietra de verzamelde 
informatie van zijn vaste setting 
door middel van zorgvuldige ana-
lyse en decodificatie. De Mila-
nese architect/ontwerper maakte 
daarbij gebruik van een nogal on-
gebruikelijke manier van ‘herbe-
stemming’ van de stad waarmee 
hij stukje bij beetje een virtuele 
omgeving hoopte te creëren die 
direct verbonden was met het ac-
tieve straatleven van de stad. Een 
wereld die volledig opnieuw aan-
gesloten is, een stedelijk commu-
nicatienetwerk dat als het ware 
vooruitliep op het huidige alom 
tegenwoordige internet.
In aanvulling op zijn stedelijk 
onderzoek bouwde Ugo La Pietra 
aan een indrukwekkend netwerk 
als redacteur en uitgever. Zo was 
hij in de vroege jaren ’70 redac-
teur van In, een tijdschrift dat 
een cultstatus heeft verworven 
met bijzondere essays en projec-
ten van een aantal van de meest 
vooraanstaande critici en ontwer-
pers ter wereld. Daarnaast was La 
Pietra ook werkzaam als curator, 
met talent voor het samenstellen 
van complex gestructureerde ex-
posities als Spazio Reale - Spazio 
Virtuale: lo spazio audiovisivo 

(Echte Ruimte - Virtuele Ruimte: 
de audiovisuele ruimte). Hij was 
betrokken bij het Milanese col-
lectief Fabrica di Communica-
zioini (de Communicatiefabriek) 
en was in 1973 één van de op-
richters van het opzienbarende, 
maar kort bestaande collectief 
‘Global Tools’ dat een blauwdruk 
vertegenwoordigde van de Itali-
aanse designscene. Deze verza-
meling van Italiaanse radicalen 
waaronder Sotsass, Superstudio, 
Archizoom, 9999, UFO, Gianni 
Pettena, en andere toenmalige 
prominenten zou vreemd genoeg 
later een doorslaggevende rol 
spelen bij de introductie van het 
Italiaanse postmodernisme in de 
jaren ’80.  
Opgericht als een soort tegen-
hanger van de Radical Design 
beweging ging Global Tools van 
start op een moment dat het ex-
periment in conceptueel design 
over haar hoogtepunt heen was. 
Rond 1973 begonnen architecten 
de meer gevestigde waarden van 
de strikt gereguleerde formalisti-
sche ideologie te herontdekken 
als equivalent van een terugkeer 
naar het ancien regime. Veel van 
de vroegere ‘Radicalen’ doorston-
den deze crisistijd door hun vaar-
digheden aan deze nieuwe retro-
trend aan te passen en meer 
binnen de grenzen van de heer-
sende stijlfiguur te ontwerpen. 
La Pietra bleef echter trouw aan 
zijn stedelijke conceptuele werk 
hoewel de nadruk op ambachte-
lijkheid binnen de Global Tools 
beweging, ook zeker van invloed 
was op zijn latere werk.
Men zou kunnen stellen dat La 
Pietra de overgangsjaren ’70 over-
brugde met het maken van films. 
Hij maakte er een aantal, varië-
rend van korte 35 mm films tot 
documentaires. La Grande oc-
casione, (De Grote gelegenheid, 
zijn vroegste 15’, 35 mm zwart-
wit film uit 1972, geproduceerd 
door Abet Print) ontving in 1975 
de hoogste onderscheiding op het 

Internationale Festival van Nan-
cy. De film belicht op een speelse 
manier de ongebruikte lege ruim-
tes in het gebouw van de Milanese 
Triënnale. In 1979 produceerde 
La Pietra Spazio Reale o Spazio 
Virtuale? (Echte Ruimte of Virtu-
ele Ruimte?) (20’, 16 mm kleur, 
productie Milaan Triënnale). Ge-
schoten in documentaireformaat 
is deze film een verhandeling 
over de diepgewortelde stedelijke 
cultuur van Milaan die bol staat 
van lokaal creatief vernuft. 
De lange documentaire maakte 
deel uit van een veel groter pro-
ject ter gelegenheid van de zes-
tiende editie van de Triënnale van 
Milaan, waarvoor La Pietra één 
van de vijf themaruimtes van de 
expositie ontwikkelde. La Pietra 
werd als curator benoemd door 
een gerenommeerde commissie 
bestaande uit onder andere Gillo 
Dorfles en Umberto Eco. Voor Lo 
spazio audiovisivo (Audiovisu-
ele ruimte), luidde de opdracht 
inzicht te geven in de veelzijdige 
aspecten van “de ‘ruimte’ voortge-
bracht door het televisiescherm, 
de (ruimte) ‘binnen’ het televi-
siescherm, alsmede de ‘ruimte’ 
gepropageerd, aangezocht en ge-
conditioneerd buiten het scherm 
zelf om.” (Virtuale Reale 5). La 
Pietra gebruikte de gelegenheid 
om een aantal van zijn lopende 
projecten van de afgelopen tien 
jaar samen te voegen. Rode draad 
daarin is het onderzoek naar de 
dialectische relatie tussen de zeer 
fysieke contexten van de stad en 
wat er zich in de virtuele wereld 
daarachter ophoudt. 
Waar bewegingen als Superstudio 
en Archizoom manieren formu-
leerden om de toenmalige samen-
leving te ontregelen door expli-
ciete aanvallen op het groeiende 
conformisme en de toenemende 
consumptie, bleef La Pietra zich 
concentreren op het plaatselijke 
fenomeen van de snel uitdijende 
stad Milaan. Steeds weer trok 
hij naar Milaans omvangrijke en 

De metropooldromen van Ugo La Pietra

ongeorganiseerde stedelijke peri-
ferie, waar hij kleinschalige parti-
culiere interventies waarnam, fo-
tografeerde en later filmde. Deze 
werden deel van zijn grootschali-
gere onderzoek naar ‘minimale’ 
stedelijke interventies, handelin-
gen waar hij aan refereerde als 
“Gradi della libertá” (Gradaties 
van vrijheid). Volgens hem kon 
men in deze omgevingen de codes 
ontwaren om te ontkomen aan de 
ons omringende onderdrukking.

“De plaatsen waar we leven 
worden constant aan ons opge-
drongen. In werkelijkheid kan 
de ruimte waarin wij opereren 

alleen bestaan als een geestelijk 
model dat door ervaringen con-
stant verandert. Het is noodza-
kelijk de vorm te vinden die is 
ontstaan uit onze ervaringen in 
plaats van de vorm die door het 
systeem aan ons is opgedron-
gen.” (Ugo La Pietra, Instructies 
voor het gebruik van de stad) 

Maar La Pietra ging ook op zoek 
naar stedelijke omgevingen die 
konden helpen bij zijn zoektocht 
de leefomgeving ‘uit balans te 
brengen’. Hij onderzocht daar-
voor stadscentra waar hij zijn 
camera richtte op lokale manifes-
taties van stedelijke creativiteit 
van doorgaans anonieme auteurs. 
Zijn focus lag hierbij voorname-
lijk op de voorgevels van winkels 
en gebeurtenissen op straat. Deze 
studies vormden ook de brandstof 
voor andere creatieve processen 
die La Pietra in verschillende di-
dactische thema’s zou opsplitsen: 
Abitare è essere ovunque a casa 
propria (leven is overal in je ei-
gen huis zijn), Attrezzatrue per 

la collettività, (apparatuur voor 
het collectief), Istruzioni per 
l’uso della città (instructies voor 
het gebruik van de stad), Come 
disegnare la pianta della tua 
città (hoe een plattegrond van uw 
stad te tekenen).
Elk van deze tactieken is een 
stap in de richting van datgene 
wat hij de ‘herbestemming’ van 
de stad noemt, ongeveer dat wat 
de inheemse Amerikaanse indi-
anen doen als zij een spirituele 
identiteit aan een gebied, een ‘ge-
voelswaarde’ aan het landschap 
toekennen. In de volgende serie 
projecten die hij Gradi della li-
bertá (Gradaties van vrijheid) 

noemde, zou La Pietra proberen 
met een serie multimediale mid-
delen de normale dagelijkse ste-
delijke gebruiken te ondermijnen 
en daarbij uitwisselingsmechanis-
men te scheppen. Enerzijds door 
het ontwerpen van audiovisu-
ele technologieën die de typische 
grenzen tussen binnen en buiten, 
particulier en gemeenschappe-
lijk laten vervagen, en anderzijds 
door een vorm van stedelijke de-
codificatie, in kaart brengen en 
traceren. 
Als curator van Lo Spazio Audio-
visivo vroeg hij Alberto Farassi-
no, bij wijze van eerbetoon aan de 
verovering door de cinema van de 
publieke ruimte, een programma 
over internationale film samen te 
stellen met een groot aantal korte 
zwart-wit films van de gebroeders 
Lumière uit het einde van de 19e 
eeuw en met films van Michael 
Snow, Chris Welsby, en Clements 
Klopfenstein. De film La riap-
propriazione della città, 35mm 
ZW 1977-78 geproduceerd voor 
het Centre George Pompidou 

onthult volgens Ugo La Pietra, 
“de bedroevende resultaten van 
een analyse met betrekking tot 
de ontdekking van de gradaties 
van vrijheid die nog steeds te 
vinden zijn binnen het stedelijke 
systeem; zij zijn de wanhopige 
en niet-organische pogingen 
van een samenleving die niet 
langer kan rechtvaardigen wat 
het doet, voor wie het doet wat 
het doet, of waar het dit doet.” 
(Virtuale-Reale 68).
De relevantie van het werk van 
Ugo La Pietra zit in zijn vermo-
gen tot het ontdekken en docu-
menteren van het soort stedelijke 
contexten in transitie die nieuwe 
strategieën voor creatieve ste-
delijke interventie suggereren. 
Zijn documentatie dient ter af-
bakening van een operatieve 
stedelijke dimensie waarbinnen 
hij op kritische wijze radicaal 
nieuwe experimentele tactieken 
kan ontwikkelen, zoals die in de 
late jaren ’60 de existentiële staat 
van de moderne stad nadruk-
kelijk aan de kaak stelden. Maar 
ondanks alle beloftes die tech-
nologie ons de laatste decennia 
heeft geboden, is La Pietra de he-
dendaagse samenleving niet veel 
rooskleuriger gaan zien. Of zoals 
hij onlangs opmerkte: “Met de 
toename van de huidige techno-
logische middelen kan men niet 
zeggen dat er op grote schaal uit-
wisseling bestaat tussen publie-
ke en particuliere ruimtes ook al 
moedigt de vrije tijdsmarkt (zo-
als happy hour) een nog grotere 
aanwezigheid van mensen in 
een stedelijke omgeving aan. De 
hedendaagse cultuur zet alleen 
grote massa’s mensen in bewe-
ging: grootschalige concerten, 
exposities … Er is net als in de 
jaren ’70 nog steeds een gebrek 
aan ruimtes om cultuur te ma-
ken.” (interview met PTL-). Een 
dringende oproep terug te keren 
naar de basis, weer de straat op 
te gaan en zomaar een stukje te 
gaan rijden. 

Still uit film ‘Spazio reale / Spazio virtuale’ door Ugo La Pietra

Virtuele ruimte en 
fysieke stad

De ‘herbestemming’ van de stad
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Superstudio is een van de meest 
bekende protagonisten van de 
Italiaanse radicale architectuur 
uit de periode eind jaren zestig 

las vegas, Steden als Las Ve-
gas en Dubai lijken zich niets 
aan te trekken van het dreigende 
tekort aan water en energie. Er 
zit een wat apocalyptisch kantje 
aan. Nauwelijks een eeuw oud en 
midden in de woestijn gebouwd, 
is Las Vegas niet alleen gokstad 
nummer één, maar ook de groot-
ste verbruiker wan water per 
inwoner in de VS. De stad haalt 
bijna 90% van haar water uit Lake 
Mead dat dan ook in rap tempo in 
watervoorraad achteruitholt. Ge-
nieten zolang het nog kan: après 
moi le déluge. 
Inmiddels lijkt er een ook een 
heel andere bedreiging op Las 
Vegas af te komen. In de reser-
vaten die bewoond worden door 
de nazaten van de oorspronke-
lijke bewoners van de Verenigde 
Staten, waar eigen wetten gelden, 
schieten de belastingvrije gokpa-
leizen als paddenstoelen uit de 
grond. Misschien dat de stad niet 
eens aan zijn kunstmatigheid 
ten onder gaat – maar bijna twee 
eeuwen na de Indian Removal 
Act (1830) alsnog door Indianen 
wordt bedreigd. 

Usa In ‘the middle of nowhere’, 
diep in de Mojave woestijn in het 
westen van de Verenigde Staten, 
geeft een onooglijk betonnen 
hutje toegang tot een geheim toe-
vluchtsoord dat is gebouwd als 
voorbereiding op een veelheid 
aan potentiële ‘einde-van-de-
wereld’ catastrofes. Diep onder 
het woestijnzand bevindt zich 
een bunker die nog stamt uit de 
periode van de koude oorlog. 
Deze bunker (nog volledig ope-
rationeel en voorzien van een 

Kristian lukic
Er gaan geruchten dat steden ge-
bouwd zijn om de bevolking op 
één plaats samen te drijven om 
zo de bevolking op een makke-
lijkere en efficiëntere wijze aan-
zienlijk te reduceren. 
Het schrikbeeld van de theorie 
van de Golden Billion waart weer 
rond. Voornamelijk bekend in de 
Russisch sprekende wereld (in 
het Russisch: золотой миллиард 

/ zolotoy miljard) werd de term 
geïntroduceerd door A.Kuzmich 
(Anatoly Tsikunov) in zijn boek 
The Plot of World Government: 
Russia and the Golden Billion, 
om het ontwikkelde Westen te be-
schrijven. Tegenwoordig refereert 
de term Golden Billion in wereld-
wijde complottheorieën aan een 
postapocalyptische Wereldorde 
waarin de wereldbevolking ge-
reduceerd is tot minder dan een 
miljard. Cruciaal in deze decime-
ring van de wereldbevolking (die 
momenteel bijna 7 miljard telt) 
is wereldwijde verstedelijking als 
een middel om mensen in een 
specifiek gebied te groeperen en 
zodoende de bevolking makkelijk 
te kunnen controleren en eventu-
eel te decimeren. 
Het is een feit dat de bevolking in 
steden zonder een band met de 
productie van het platte land vol-
komen afhankelijk is van de or-
ganiseerde distributie van grond-
stoffen (zoals voedsel en water) 
waardoor de kans op catastrofale 
scenario’s in tijden van economi-
sche instabiliteit aanzienlijk toe-
neemt. Het land van de mensen 
die het bewerkt hebben, is nu 
eigendom van wereldwijde inves-

Konrad Becker
Alleen absolute tirannie of spon-
taan gevormde, willekeurige me-
nigtes kunnen afgeschilderd wor-
den als zaken waar geen gerichte 
actie of samenzweerderige plan-
ning aan te pas is gekomen. En 
zelfs willekeurige menigtes zullen 
proberen samen te blijven en niet 
door politie uit elkaar gedreven te 
worden, en ook autocraten cate-
goriseren informatie bij wijze van 
routinestrategie. Samenzwering 
is de normale staat van zijn bin-
nen oligargische structuren, van 
Rome tot het Byzantijnse rijk, 
middeleeuwse graafschappen en 
hedendaagse plutocratieën. Het 
beramen van meer of minder in-
genieuze plannen is altijd al aan 
de orde van de dag geweest. Denk 

atoomexplosie-detector) wordt 
momenteel verbouwd tot de ul-
tieme ondergrondse vluchtplaats, 
waar goedbetalende ‘vluchtelin-
gen’ in alle comfort en luxe de 
afloop van de Apocalyps kunnen 
afwachten, of deze nu in de vorm 
van een atoomoorlog, een mete-
orietinslag, een natuurramp, een 
biologische aanval, of zelfs een 
totale economische ineenstorting 
tot ons komt. 
De initiatiefnemers vergelijken 
de inrichting met die van een 
luxe passagiersschip, waar je op 
je gemak desnoods een jaar lang 
kunt genieten van een einde der 
tijden vakantie. Het toevluchts-
oord is onder meer voorzien van 
een volledig ingericht ziekenhuis, 
een bioscoop, een tandarts, voor-
raden voor een verblijf van een 
jaar, en natuurlijk comfortabele 
verblijfsplaatsen. Alleen het uit-

teringsfondsen uit Gibraltar, Ber-
muda en de Maagdeneilanden, en 
de nieuwe burgers zien dus geen 
kans “terug te keren” naar hun 
vroegere wortels.
Volgens een aantal moderne pro-
fetieën is het doel van verstedelij-
king ook de bevolking te voorzien 
van microchips (of nanochips) 
om zo de mensheid zowel gees-
telijk als lichamelijk te kunnen 
controleren en letterlijk een 

nieuwe garde (of soort) cyborgen 
te creëren. Zonder chip wordt het 
onmogelijk goederen of voedsel te 
kopen of te verkopen, en dus on-
mogelijk om te overleven. Som-
migen omschrijven dit als één 
van de tekenen die wijzen op het 
Einde der Tijden, en brengen het 
in verband met de profetie van de 
Apocalyps waarin mensen niets 
kunnen kopen of verkopen zon-
der het teken van het beest op 
hun voorhoofd of in hun hand. 
Maar hoe kan men de implanta-
tie van een dergelijk onmenselijk 
ding afdwingen? Het is allereerst 
zaak de bevolking in stedelijke 
gebieden te concentreren, en ze 
af te sluiten van voedselproductie 
en watervoorziening. Hoe verder 
ze verwijderd zijn van productie-
processen, hoe afhankelijker ze 
zijn van de distributie door der-
den. Als ze uiteindelijk zouden 

alleen maar aan het schaamteloze 
complot van de rijken om alleen 
maar rijker te worden. In een we-
reld van zakelijke belangen en 
persoonlijk gewin komt aan het 
verschijnsel corruptie een nieuwe 
macht toe.
Maar samenzweringen zijn niet 
noodzakelijkerwijs een kwestie 
van individuen of een minderheid 
tegen een meerderheid, en ze wor-
den ook lang niet altijd centraal 
gestuurd of gecoördineerd. El Iblis 
Shah onderscheidt in Westerse 
democratieën meerdere “samen-
zweringen van velen tegen slechts 
weinigen”.
Alleen al de opkomst van de mo-
derne term “complottheorie” en 
de hedendaagse samenzwerings-
gedachte is gerelateerd aan de 

overwegen goederen op te halen 
uit de plaatsen buiten de stad 
waar ze primair geproduceerd 
worden, dan zouden de trans-
portkosten en tijdgebrek al een 
aanzienlijk obstakel vormen. In 
dat geval is de enige optie terug 
te vallen op de bevoorrading door 
derden. En in een potentiële sa-
menleving zonder contant geld 
die aanvankelijk functioneert 
door het gebruik van credit cards 

(tegenwoordig bestaat slechts 3% 
van al het geld uit contanten), 
maar al relatief snel alleen nog 
gebruik maakt van geïmplanteer-
de credit chips, is het implante-
ren van een chip de enige manier 
om te overleven.
De ‘complottheorie’ van het mi-
crochippen (of nanochippen...) 
draagt bij aan een groeiend be-
wustzijn, en doet alarmbellen af-
gaan als het gaat om het vormen 
van een kritische houding ten 
aanzien van deze kwestie die het 
concept menselijkheid meer dan 
ooit in de waagschaal stelt. Aan 
de andere kant kan het versprei-
den van dergelijke informatie en 
“inburgering” van het idee van 
microchippen, als het zich nog 
in de fase van pure speculatie 
bevindt en voordat een dergelijk 
voornemen van overheidswege 
wordt voorgesteld, de weg banen 

globalisatie van handel in de laat 
negentiende eeuw en de materi-
alisatie van complexe en wereld-
wijde onderlinge verhoudingen. 
Volgens het Oxford woordenboek 
werd de term voor het eerst ge-
bruikt in een artikel over economie 
uit 1920, en werd het pas veel 
later onderdeel van het reguliere 
taalgebruik. Het artikel ging over 
een onderzoek naar de complexe 
matrix van een wereldwijde eco-
nomie en de verborgen vectoren 
die deze economie beïnvloeden. 
Simplistische samenzweringsthe-
orieën zijn buitengewoon onnozel 
als zij niet voldoende van deze 
vectoren bij de theorie in kwestie 
betrekken, maar het met elkaar 
verbinden van teveel zaken in die 
theorie veroorzaakt weer een wolk 

Life: Supersurface

Las Vegas  
speelt hoog spel

Onder het woestijnzand:  
veiligheid, comfort en luxe

De Golden Billion

Samengezworen omgevingen

‘Steden vormen de afgrond van de 
 menselijke soort.’

~Jean-Jacques Rousseau, Émile

voor nuttige toepassingen van 
menselijke chips (om veiligheids-
redenen, bij angst voor ontvoe-
ring, bij het merken van crimine-
len en kinderen). Vervolgens zou 
het dan langzaam door middel 
van wetgeving verplicht gesteld 
worden. 
Dit zou de vervulling van een 
droom betekenen voor kunste-
naars die zich bezighouden met 
overtuigingstechnologieën, alom-
tegenwoordige media, mobiele 
platforms, biokunst en locatieap-
paratuur. Deze kunstenaars dro-
men waarschijnlijk van duurza-
me stedelijke omgevingen en een 
algemeen milieubewustzijn. In 
deze gedroomde utopie rijdt ie-
dereen een elektrische auto, eet 
organische groenten gekweekt 
door elektrische robots en betaalt 
deze groenten met een onder-
huids geïmplanteerde microchip. 
Een dergelijke utopie kan pas 
ontstaan als de mensheid gede-
cimeerd is zoals voorspeld in de 
‘Georgische kleitabletten’ waarin 
één van de 10 geboden als volgt 
luidt: “Zorg dat de mensheid niet 
boven de 500.000.000 uitkomt 
en in voortdurende balans met de 
natuur is en ga zorgvuldig om met 
reproductie – daarbij de fitheid 
en diversiteit bevorderend”. 
Steden zijn dus centripetale ma-
chines die bevolking als het ware 
naar binnen zuigen en optreden 
als efficiënte ontmenselijkingsys-
temen. Steden als een vergaarbak 
van zonde en immoraliteit spelen 
een belangrijke rol in Bijbelse 
verhalen, en dan vooral Sodom 
en Gomorra. Tijdens de Roman-
tiek van de 19e eeuw bekritiseer-

den vooral in Duitsland vooraan-
staande figuren van de Völkisch 
beweging het snelle tempo van 
urbanisatie van Europa en Duits-
land waardoor het Volk geschei-
den werd van de Natuur, haar 
spirituele en fysieke habitat. Zij 
waren tegen urbanisatie, multi-
culturalisme in de steden, en de 
vermenging van naties en rassen. 
Op een bepaalde manier vormden 
hun ideeën over het milieu een 
voorbode van een aantal princi-
pes die de hedendaagse ecologie 
aanhangt. Een van die principes 
bestond uit een sterke spirituele 
nadruk op de kracht en de wetten 
van de natuur wat vaak leidde tot 
antihumanistische opvattingen 
waarin mensen als vervuilers 
werden beschouwd en alle mid-
delen geoorloofd waren om de 
Aarde te beschermen tegen ver-
vuiling. Veel van de ideeën van 
de Völkisch beweging zijn van 
invloed geweest op de strenge 
milieuwetgeving van het Nati-
onaal Socialistische Duitsland 
dat het eerste land ter wereld 
was om een dergelijke wetgeving 
te implementeren. Zoals Peter 
Staudenmaier in zijn boek Eco-
fascisme schreef, combineerden 
sommige vooraanstaande leden 
van de Völkisch beweging milieu-
kwesties met openlijk racisme en 
antisemitisme. Zo kan het idee 
van de Holocaust in verband ge-
bracht worden met het concept 
van de onschuldige en pure Moe-
der Aarde waar alleen zij die het 
verdienen in harmonie met de 
natuur kunnen leven door deze 
te beschermen en te voeden. 

zicht zal wat minder idyllisch 
zijn dan vanuit de gemiddelde 
boothut. De bunker is onderdeel 
van een netwerk van 20 verge-
lijkbare schuilplaatsen, verspreid 
over de Verenigde Staten, die sa-
men onderdak bieden aan circa 
4000 vluchtelingen. Onder de 
naam Vivos wordt het netwerk 
commercieel geëxploiteerd. De 
regering heeft zijn eigen schuil-
bunkers, dus waarom zouden de 
Amerikaanse burgers die niet ook 
mogen hebben? 
Het uitrusten van de bunkers is 
in volle gang en moet zijn afge-
rond voor 2012, want dan, zo we-
ten we inmiddels, breekt de hel 
los. Voor $ 50.000 (kinderen half 
geld) bent u voorbereid op het 
onvermijdelijke. Het kost wat, 
maar dan heb je ook wat. 

en begin jaren zeventig. Met de 
cyclus Five Fundamental Acts 
zet Superstudio zich af tegen de 
architectuur als een dood de-

corstuk van het leven. In plaats 
daarvan kiest Superstudio voor 
het verbeelden van de grote the-
ma’s van het menselijk bestaan, 
en creëert een ‘architectuur’ op 
basis van de ‘Vijf Fundamentele 
Handelingen’: leven, onderwijs, 
ceremonie, liefde en dood.
Life, Supersurface, is een film 
uit deze cyclus en werd voor 
het eerst vertoond tijdens de 
tentoonstelling Italy: The New 
Domestic Landscape in het Mu-
seum of Modern Art in New York 
(1972) onder curatorschap van 
Emilio Ambasz. Oorspronkelijk 
was de 35mm film bedoeld om 
de commerciële advertentie- en 
promotiefilms na te bootsen. Als 
argument voor een bevrijding van 
de mens projecteert Life, Super-
surface een oneindig communi-
catie- en energiegrid dat over de 
gehele planeet is uitgerold. De 
film bestaat voor een groot deel 
uit tot beweging gebrachte stills 
en ingezoomde beelden van dit 
netwerk. Aan het eind dansen 
twee acteurs een ballet van na-
tuur en technologie. 

Life: Supersurface door Superstudio

Still uit film ‘Site Specific_LAS VEGAS 05’ door 
Olivio Barbieri

Vivos Shelter (bron: www.terravivos.com)

van waardeloze vaagheid. Maar 
complottheorieën zijn ook poëti-
sche abstracties, verhelderende 
allegorieën en amusant gedra-
matiseerde verhalen, instructief 
entertainment en ook nog eens 
informatief en nuttig. Het zijn 
abstracties bij wijze van verdien-
stelijke poging om te gaan met 
de toenemende complexiteit van 
causale onderlinge verhoudingen 
en heimelijke afspraken in het 
netwerk van een wereld vol be-
langen en invloedsferen. In een 
mediaomgeving die grotendeels 
wereldwijd geïntegreerd is, is het 
systeem van de macht onlosmake-
lijk verbonden aan het vaststellen 
van de communicatieagenda. Zo 
is er een grotendeels onzichtbare 
samenzwering met betrekking tot 

de met data gestaafde voorkeuren 
die klantprofielen linken (“wie dit 
product kocht, kocht ook dat pro-
duct”) aan virtuele klantgroepen 
van online winkels en muziekpor-
tals. In Westerse pluralistische 
samenlevingen blijft de macht 
invloed uit te oefenen op demo-
cratieën waar het concept van een 
openbare en vrije pers bestaat, ook 
meestal onzichtbaar. Het smeden 
van een consensuele werkelijk-
heid kan niet uitgelegd worden 
aan de hand van een paranoïde 
infiltratiemodel of een eenvoudig 
begrip van gedupeerde ontvan-
gers van boodschappen bedoeld 
om een denkbeeldig “waarachtig 
bewustzijn” te onderdrukken. Het 
vereist een diepgaander begrip 
van de begrippen subjectiviteit 

en sociale zwaartekracht. Door 
de machtsmechanismen van de 
media en PR-machines onder de 
loep te nemen kunnen we zien 
hoe we de manipulatie van ex-
terne krachten kunnen weerstaan. 
Zij die de gelegenheid te baat 
nemen, gebruiken de bestaande 
communicatiesettings om hun ei-
gen betekenis te creëren in plaats 
van de betekenis opgelegd door 
een culturele cognitieve industrie. 
Parallelle culturen die zich be-
zighouden met ongeautoriseerde 
herinterpretatie, komen in hun 
gemeenschappelijke belangen 
steeds meer bij elkaar en zou men 
kunnen betitelen als netwerken 
van culturele contracomplotten en 
epistemologische guerrilla’s. 
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Piet Vollaard
The Grid, juli 2010 – Volgens de 
Second Life Grid Survey is bijna 
de helft van de 60.000 ‘regions’ 
anno 2010 ‘dead or stored’. Dreigt 
de meest succesvolle virtuele we-
reld leeg te lopen? En is dat erg? 
Als het in de echte wereld om al-
lerlei redenen van economische, 
sociale en politieke aard niet lukt 
om een ideale stad te bouwen en 
een ideale gemeenschap te cre-
eren, dan zou dat in de virtuele 
wereld wel mogelijk moeten zijn. 
Daar gelden de wetten van econo-
mie en politiek immers niet. En 
daar zouden, mede dankzij het 
opheffen van de belemmeringen 
van plaats en tijd, de mogelijk-
heden tot het bouwen van een 
hechte ‘community’ vele malen 
groter zijn. 
Zo ongeveer moeten vele inter-
netpioniers hebben gedacht. En 
inderdaad, nergens zijn in zo 
korte tijd zoveel alternatieve ge-
meenschappen, met zoveel deel-
nemers gesticht en zoveel steden 
met zoveel gebouwen gebouwd, 
als in de virtuele werelden van 
het internet. Nergens zijn ze ove-
rigens ook weer zo snel verdwe-
nen, maar dat is inherent aan 
pionieren. Ook het voormalige 
Wilde Westen van de Verenigde 
Staten is immers bezaaid met 
verlaten dorpen en stadjes.
Vanaf het moment dat mensen 
in staat waren om via computer-
netwerken op afstand met elkaar 
te communiceren (Arpanet, eind 
jaren ‘60), begonnen ze elkaar 
berichten te sturen, te discussi-
eren en gezamenlijk groepen op 
te zetten. Aanvankelijk ging het 
daarbij om wetenschappelijke en 
militaire communicatie, daar was 
het internet voor opgezet, maar al 
snel breidden de onderwerpen en 
de daaraan gekoppelde groepen 
zich in allerlei richtingen uit. 

In 1985 begonnen Stewart Brand 
en Larry Briljant The Well (the 
Whole Earth ‘Lectronic Link), 
wat algemeen als eerste echte 
online community wordt be-
schouwd, inclusief de eerste 
nieuwsbrieven. Brand is een van 
de grote pioniers van de alterna-
tieve beweging in Californië van 
de jaren zestig. Zijn boek Whole 
Earth Catalogue, dat in afleve-
ringen verscheen tussen 1968 en 
1972, was min of meer de bijbel 
van het denkende deel van de te-
gencultuur van die jaren. Brand 
had in 1966 een publieke cam-
pagne gevoerd om de satelliet-
foto’s die NASA van de aarde had 
gemaakt, maar die tot dan toe 
geheim waren, vrij te geven aan 
alle aardebewoners. En die foto 
stond op de cover van The Whole 
Earth Catalogue. Het was Brands 
bedoeling om in die catalogus alle 
relevante wetenschappelijke, cul-
turele en tegenculturele informa-
tie te verzamelen en met reacties 
van lezers steeds opnieuw aan te 
vullen en te verbeteren. De digi-
slogan Information wants to be 
free, door sommige toegeschre-
ven aan Thomas Jefferson, en die 
door Brand uit het stof werd ge-
haald en gepopulariseerd, was de 
ideologische basis van de Catalo-
gue en daarmee van zijn opvolger 
op internet: The Well.
In de internetjaren voor het 
worldwideweb, toen internetcom-
municatie alleen nog tekstgeba-
seerd via email, nieuwsbrieven, 
BBS (Bulletin Board System) en 
nieuwsgroepen ging, ontstonden 
vele gemeenschappen zoals The 
Well. Uiteindelijk zijn deze ge-
meenschappen de voorloper van 
de huidige zogenaamde web2.0 
communities als Facebook, Lin-
kedIn, Hyves en noem ze maar 
op. Veel minder ideologisch ove-
rigens, maar des te populairder.

Naast deze ‘serieuze’ toepassing 
van internetcommunicatie, werd 
het nieuwe medium al vanaf het 
begin gebruikt voor spelletjes. In 
veel gevallen waren die spelletjes 
gebaseerd op de zogenaamde role 
playing games, zoals Dungeons 
and Dragons, vanaf de allereer-
ste pioniers zoals het Collosal 
Cave Adventure (1975) en Zork 
(1977) tot het enorme succes van 
MUD (Multi-User Dungeon), dat 
vanaf 1978 meteen de soortnaam 
van dit soort online spelgemeen-
schappen werd. De variaties (en 
de daarbij behorende afkortin-
gen) waren enorm, en met de 
komst van grafische mogelijkhe-
den dankzij het ontstaan van het 
www konden deze role playing 
games zich ontwikkelen tot de 
huidige succesvolle online games 
als World of Warcraft.

Tussen de meer tekstgebaseerde 
online communities, waar het 
aanvankelijk vooral ging om het 
uitwisselen van informatie en 
om discussie, en de role playing 
games, waar het vooral ging om 
plezier tot diep in de nacht en 
met zoveel mogelijk gelijkgestem-
den, ontstond een derde variant, 
de online virtuele werelden, of in 
digi-lingo: MMORPG (Massively 
Multiplayer Online Role Playing 
Game). Een van de voorlopers in 
dit genre is de applicatie Active 
Worlds die in 1994 is opgezet als 
een alternatieve browser, terwijl 
de eerste populaire browser Mo-
saic pas een jaar eerder aan het 
publiek was vrijgegeven. Waar 
browsers als Mosaic zich vooral 
richtten op informatieoverdracht 
(tekst, maar nu ook beeld, hy-
perlinks en filetransfer), stelden 
de makers van Active Worlds 
zich vooral een combinatie van 
informatieoverdracht en online 
communities zoals de vele MUDs 
voor. Een belangrijke innovatie 
was dat gebruikers geen pagina’s 
maakten (zoals voor een website) 
maar huizen bouwden, aanvan-
kelijk in zogenaamd 2.5D, maar 

al snel in 3D. Met een persoon-
lijke avatar (een online alterna-
tieve persoonlijkheid) kon vanuit 
het zelfgebouwde virtuele huis 
contact worden gezocht met me-
debewoners, maar ook informatie 
worden overgebracht, zowel door 
chats als door links naar ‘gewone 
websites’ (niets was nog gewoon 
in die tijd natuurlijk). 
Daarmee kwam de ‘echte wereld’ 
veel dichter bij de virtuele we-
reld. Afstand, dat juist door het 
internet werd opgeheven, was 
in dergelijke virtuele werelden 
weer vervangen door nabijheid: 
je moest daadwerkelijk naar je 
buurman toelopen (in Active 
Worlds kon je ook vliegen, dat 
ging sneller) om te kunnen zien 
wat hij te communiceren had. En 
om met hem te praten moest hij 
wel ‘aanwezig’ zijn. 
Dat vooral de stad als metafoor 
aantrekkelijk was, blijkt ook uit 
het ontstaan van De Digitale Stad, 
de eerste Nederlandse openbare 
internetprovider en portal die in 
1994 werd gestart en waaruit on-
der veel meer de provider xs4all 
voortkwam. In de Digitale Stad 
kwam je binnen op het ‘centrale 
plein’ en werd je persoonlijke 
website een ‘huis’ genoemd. Post 
werd opgehaald op het postkan-
toor, je kon naar het onderwijs-
plein, naar het gezondheidsplein 
en, voor zover dat in de beginja-
ren aan de orde was, via de metro 
naar een website buiten de stad.
Maar De Digitale Stad was 2D en 
werd van bovenaf bestuurd. Ac-
tive Worlds was al snel volledig 
3D en kende geen andere sturing 
dan een bouw- en omgangsproto-
col en het verbod op commerci-
eel gebruik. Gebruikers konden 
na het installeren van de ‘brow-
ser’ de stad en haar bewoners 
bezoeken, huizen en grotere ge-
bouwen bekijken en chatten met 
avatars. Maar het leukst (vond ik) 
was dat je zelf huizen of paleizen 
kon bouwen waar je je vrienden 
kon uitnodigen, waar je in latere 
versies zelfs films kon draaien 
(door links naar online film-
pjes), muziek kon maken, waar 
winkels waren (met links naar 
online shops), gokhuizen (je be-
grijpt het) enzovoort. En dat alles 
al rond het jaar 2000, toen voor 

Second Life in de uitverkoop?
Van virtuele werelden en dingen die voorbijgaan

veel mensen internet nog een 
hype was die wel weer over zou 
waaien. 

In principe was Alphaworld (de 
naam die de belangrijkste stad 
in Active Worlds al snel kreeg) 
niet meer dan een groot, open, 
groengekleurd veld met x en y-
coördinaten. In het midden (co-
ordinaten 0,00; 0,00) stond een 
entreepoort waar je als bezoeker 
werd opgewacht door een gids. 
Bewoners konden in het veld een 
eigen plekje zoeken om te bou-
wen. Vooral dat bouwen bleek 
een succes. Alphaworld had een 
speciale bouwmaterialen site 
waar je bouwdelen kon ophalen, 
die niet onderdeed voor een com-
binatie van IKEA en de Gamma. 
Verder was er een bouwschool 
en werden gebruikers aangemoe-
digd om nieuwe bouwmaterialen 
en complete bouwcomponenten 
(trappen, liften, deuren, gevel-
materialen, meubels noem maar 
op) te bedenken en op de bouw-
plaats aan te bieden. In de loop 
van de tijd groeide Alphaworld 
inderdaad uit tot een complete 
stad waarvan pas later een ‘kaart’ 
werd gepubliceerd. Het meest 
opvallende aan deze stadsplat-
tegrond was de chaotische ont-
wikkeling vanaf het middelpunt. 
Dat was natuurlijk te verwachten 
als je de bewoners zonder enig 
stadsontwerp hun gang laat gaan. 
Maar wie door de oogharen naar 
de plattegrond van Alphaworld 
keek, zag hogere dichtheden in 
de noordzuid- en oostwest-as en 
over de diagonalen. Dat was het 
gevolg van de plaatsbepaling door 
middel van coördinaten. N2000; 
E2000 of S0;W3000 is immers 
gemakkelijker te onthouden dan 
N37564, E2947. Wie de coördina-
ten van zijn huis of dat van ken-
nissen kwijt was, vond ze nooit 
meer terug. Geen punt want je 
kon naar hartenlust nieuwe hui-
zen bouwen. Wandelen door de 
buitenwijken van Alphaworld 
was dan ook een bizarre ervaring. 
Links en rechts half afgemaakte 
en verlaten huizen, stukken weg 
die opeens ophielden, in de verte 

opeens een compleet kasteel met 
slotgracht. Futuristische, Escher-
achtige bouwsels die weliswaar 3D 
waren, maar waarvan de bouwer 
kennelijk het 3D inzicht miste 
om tot iets ruimtelijk coherents 
te komen en die dus elders maar 
weer opnieuw was begonnen. Erg 
veel mensen kwam je buiten het 
centrum niet meer tegen. 

Alphaworld bestaat nog steeds, 
maar een echt brede aanhang 
heeft het nooit gekregen. Intus-
sen zijn er meerdere virtuele 
werelden opgezet. Een belang-
rijke afwijking van de geen-geld 
politiek van Alphaworld was En-
tropia Universe, een grote multi-
player wereld, die juist helemaal 
om (virtueel) geld draait. Hoewel 
er al vanaf midden jaren negentig 
aan Entropia gewerkt is, startte 
de eerste openbare en commerci-
ele toepassing pas in 2003. Entro-
pia speelt zich af in een science 
fiction-achtige omgeving waar je 
als kolonist land claimt en je be-
zig houdt met het uitbreiden van 
je bezit. Er kunnen mineralen 
worden ontgonnen die kunnen 
worden verkocht, allerlei soorten 
productie zijn mogelijk, kortom 
een paradijs voor economen en 
speculanten in spe. Het idee ach-
ter Entropia is echter vooral dat 
je je inkoopt als gebruiker, en dat 
je je verder voornamelijk bezig 
houdt met het vergaren van zo-
veel mogelijk geld. Dat virtuele 
geld kan overigens bij ‘de bank’ 
worden omgezet in echt geld. Bij 
de eerste openbare veiling van 
virtuele bankvergunningen in 
Entropia werden circa 400.000 
echte dollars opgehaald. Op het 
hoogtepunt telde Entropia meer 
dan 800.000 gebruikers. In het 
Guiness book of Records wordt 
de verkoop van een virtueel 
ruimtestation voor 330.000 echte 
dollars het duurste virtuele ob-
ject ooit genoemd. In juni 2010 
kondigden de makers van Entro-
pia aan dat ze hun wereld voor 6 
miljoen zullen verkopen.
Met deze uitkomst lijkt Entropia 
nog het meest op het klassieke 
piramidespel waar de vroege star-
ters er ten koste van de laatko-
mers met het geld vandoor gaan.

Vrijwel gelijktijdig met het open-
baar maken van Entropia Uni-
verse startte het vergelijkbare 
Second Life. Ook hier speelt geld 
een rol, maar niet zo op de voor-
grond als in Entropia. Second 
Life heeft in dat opzicht nog het 
meest weg van Alphaworld, maar 

dan met virtueel geld en met 
meer technische mogelijkheden. 
Vooral het bouwen en aankleden 
van de avatar, je ‘tweede identiteit 
in je tweede leven’ is vele malen 
belangrijker dan in Alphaworld. 
Anders dan Alphaworld en Entro-
pia is Second Life onmiddellijk 
een mediasucces. En daarmee 
ook een gebruikerssucces. Rond 
2004 telde je echt niet meer mee 
als je niet tenminste een avatar in 
Second Life had rondlopen. Ban-
ken en andere grote bedrijven 
stonden in de rij om een fileaal 

in Second Life te openen. Kun-
stenaars en journalisten verble-
ven soms maanden permanent in 
Second Life en deden verslag van 
hun virtuele werklelijkheid. Ver-
schillende landen openden een 
ambassade in Second Life.
Net als in Alphaworld kon je in 
Second Life je eigen droompaleis 
bouwen. Maar je kon ook land be-
zitten (dat was min of meer gratis 
in Alphaworld, waar je alleen een 
klein gebruikersfee moest beta-
len om te kunnen bouwen). En je 
kon in Second Life ook complete 
eilanden kopen om vol te bouwen 
met commercieel vastgoed (hoe 
sprookjesachtig ook). Ondanks 
het wat lieve uiterlijk van Second 
Life, draaide het daarom al snel 
om geld. Virtueel geld weliswaar, 
er wordt afgerekend in Linden 
Dollars (vernoemd naar de ma-
ker Philip Linden), maar virtueel 
vastgoed in Second Life, en in 
sommige gevallen ook populaire 
avatars, werd al snel in de echte 
wereld omgezet in harde dollars. 
Bovendien kon er in Second Life 
net als in Entropia op allerlei ma-
nieren geld worden verdient met 
andere activiteiten dan gezellig 
chatten, waaronder uiteraard on-
line gokken. Dat werd vanaf 2007 
verboden, wat op zichzelf weer 
‘virtuele faillissementen’ van ‘in-
world’ banken tot gevolg had, 
en dus economische gevolgen in 
de echte wereld. In toenemende 
mate kreeg Second Life ook te 
maken met fraude, afpersing en 
geweld. Geweld dat ook tot de 
echte wereld doordrong, door-
dat jongeren werden gedwon-
gen hun avatar of hun bezit af 
te geven (iets wat overigens ook 
gebeurd met andere populaire 
online games). In 2009 waren er 
nog circa 230 bewoners in staat 
geweest om meer dan 5000 dol-
lar aan Second Life te verdienen. 
Het nieuwtje is er anno 2010 ech-
ter helemaal af, en je bent opeens 
een loser als je nog in Second Life 
rondhangt: “So 2006!” 

En zo eindigt wat wellicht de 
grootste belofte van het internet 
was vooralsnog in een deceptie. 
De virtuele wereld is de echte 
niet. Maar wat erger is, het is er 
op de lange duur gewoon niet 
leuk, en dan is het – anders dan 
in de echte wereld – gemakkelijk 
afhaken. Online communities flo-
reren nog steeds in allerlei soor-
ten en op allerlei platforms. Dat 
zal waarschijnlijk wel zo blijven. 
Ook zullen de nieuwe hypes zich 
blijven aandienen. Maar of we 
onszelf ooit daadwerkelijk met 
onze avatar in onze virtuele stad 
zullen verliezen en het contact 
met de echte wereld kwijt zullen 
raken, is zeer de vraag. Ook al 
kunnen we wellicht ooit al onze 
zintuigen gebruiken in deze vir-
tuele wereld (tot nu toe kunnen 
we er alleen kijken en luisteren), 

ook al kunnen we er wellicht 
voelbaar de liefde bedrijven (iets 
wat volgens sommige de echte 
‘killer app’ van internet gaat wor-
den), dan nog zal het gemakkelijk 
zijn om af te haken, om het vir-
tuele vastgoed in de uitverkoop 
te doen, de virtuele vrienden en 
vriendinnen aan de kant te zet-
ten, het virtuele geld weg te ge-
ven, en desnoods virtueel zelf-
moord te plegen en terug te keren 
naar de alledaagse werkelijkheid 
van de echte wereld. 

Amsterdam verkocht in Second Life (bron: www.timothyhorrigan.com)
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21IMPAKT FESTIVAL 2010 « MATRIX CITY »

Ilias Marmaras
De onderdompeling in virtuele 
werelden en de netwerken van 
de digitale sociale media hebben 
onze perceptie van de stedelijke 
landschappen in de afgelopen 
jaren sterk beïnvloed en ge-
transformeerd. Sociale relaties 
zijn erdoor veranderd en nieuwe 
vormen van politieke strijd zijn 
ontstaan. We kunnen niet meer 
praten over gescheiden omgevin-
gen, van de ‘fysieke’ tegenover 
de ‘virtuele’, maar moeten in 
plaats daarvan spreken over een 
fusie, die als een voortdurende 
verandering wordt ervaren. Bij-
gevolg ontstaan in deze nieuwe 
omgevingen identiteiten, subjec-

TokIo Hikikomori en Otaku zijn Japanse jongeren die zich afke-
ren van het jachtige leven in de dichtbevolkte steden. ‘Hikikomori’ 
betekent sociale terugtrekking. De jongeren, vaak jongens, zien het 
nut niet meer van meedraaien in de stedelijke tredmolen en weten 
niet wat ze aanmoeten met hun leven. ‘Otaku’ betekent ‘nerd’ en 
‘thuis’, het is de geuzennaam die zij zichzelf hebben aangemeten. Zij 
komen hun kamer nauwelijks meer uit en brengen hun dagen door 

SHangHaI Geld verdienen 
met je hobby, wie wil dat niet? 
Koreaanse en Chinese jongeren 
hebben een eigen niche in de on-
line gaming markt ontdekt. Als je 
toch dag en nacht aan het spelen 
bent, kun je dat net zo goed doen 
voor je brood. Onder de noemer 
‘gold farming’ exploiteren zij de 
minder bedreven gamers die toch 
mee willen doen. Al spelend ver-
zamelen de goldfarmers zoveel 
mogelijk virtueel goud en andere 
gamegoodies - zoals een nieuw 
zwaard of outfit voor je avatar - 
die ze vervolgens voor echt geld 
verhandelen aan spelers met een 
beter gevulde beurs, maar minder 
gametechniek of geduld. De han-
del wordt aangeboden op markt-
plaatsen als eBay en betaald via 
de online bank van PayPal. 
Hoewel er natuurlijk absoluut 
geen betrouwbare cijfers zijn met 
betrekking tot deze grijze econo-
mie, wordt er van uitgegaan dat 
het al jaren om vele tientallen 
miljoenen dollars gaat, die ove-
rigens moeten worden verdeeld 

RoTTeRdaM Tired of your 
Social Network? Liberate your 
newbie friends with a Web2.0 
suicide! De Web2.0 Suicide Ma-
chine is een programma waar-
mee je jezelf kunt ‘ontvrienden’ 
op Twitter, Facebook, LinkedIn 
en Myspace. De Suicide Machine 
wist daarnaast alle sporen die je 
via deze sociale media hebt ach-
tergelaten op het internet. Na het 
gebruik van de Suicide Machine 
ben je Web2.0 vrij. Zonder Fa-
cebook heb je eindelijk tijd voor 
echte ontmoetingen. Zonder 
Twitter ben je zo vrij als een vo-
gel. Wat met een knipoog begon 
heeft geleid tot discussies over 
sociale media en privacy, met als 
klap op de vuurpijl een waarschu-
wing van Facebook om het pro-
gramma stoppen.

Stedelijke-fysieke ruimtes
De Suïcide Machine speelt in op 
de gemengde gevoelens die de so-
ciale media bij sommigen oproe-
pen. Aan de ene kant is het een 
heel toegankelijk en schijnbaar 
open platform, waar iedereen 
vrijwel moeiteloos met iedereen 
in contact kan komen. Met een 
druk op de knop deel je je nieuw-
tje, uitnodiging of roddel met al 
je vrienden en ook hun vrienden. 
Tegelijkertijd is het een dwingend 
middel, het gemak komt voort uit 

Konrad Becker
De kracht van de suggestie is het 
meest effectief als men de doel-
groepen kan doen geloven dat de 
ideeën en verlangens waarmee zij 
zich identificeren uit hun eigen 
brein afkomstig zijn. In I Write 
What I Like zegt Steve Biko over 
het systeem achter het bewust-
zijn: “het machtigste wapen van 
de onderdrukker bevindt zich in 
het brein van de onderdrukte”. 
Een lichte vorm van despotisme 
in ideologische oorlogsvoering 
kweekt en exploiteert massale ir-
rationaliteit. Slachtoffers worden 
door hun eigen verlangens in de 
val gelokt, een situatie die hun 
vrijheid onomkeerbaar beknot. 
“Wie heeft de kaas verplaatst?” 
Als de kaas heimelijk verplaatst 

een zeer doordachte vormgeving. 
En er hangt een prijskaartje aan 
de toegankelijkheid van de plat-
forms, er wordt namelijk geld 
mee verdiend. Dit gebeurt door 
advertentieruimte te verkopen, 
maar ook door gegevens van al 
die miljoenen ‘leden’ beschikbaar 
te stellen, tegen een vergoeding, 
aan commerciële partijen. Pri-
vacy speelt een ondergeschikte 
rol, en daar zijn gebruikers zich 
vaak niet van bewust. Want wees 
eerlijk, wie leest op internet nu 
de kleine lettertjes? Dus weten 
veel gebruikers niet dat zij, door 
zich aan te melden, toestemming 
geven voor het gebruik van hun 
gegevens. Dat Facebook niet van 
spelletjes houdt ondervonden de 
makers van de Suïcide Machine 
dan ook snel toen het bedrijf hen 
dreigde met een proces. 

is kan je er van op aan dat het 
een valstrik is. Invloed werkt het 
best bij slachtoffers die zich niet 
bewust zijn van de manipulatie in 
kwestie. De uiteindelijke interna-
lisatie van regels is het doel van 
het kweken van eensgezindheid 
door middel van het scheppen van 
mythes en noodzakelijke illusies. 
Belevingsmanagement stuurt de 
belangstelling van het publiek 
door media-aandacht te trekken: 
het maakt gebruik van gesimplifi-
ceerde labels, duidelijke symbolen 
en onderscheidende kreten of slo-
gans. Strategische communicatie 
dient zorgvuldig getimed te worden 
en wordt gestuurd door informatie 
over bepaalde evenementen en de 
publieke opinie. En ook al wordt 
de communicatie via prestigieuze 

leiders naar buiten gebracht, al-
leen de geloofwaardigheid van 
de uiting zelf bepaalt de output. 
Als blanke communicatiebronnen 
minder geloofwaardig zijn of onge-
wenste neveneffecten hebben dan 
is het zaak zwarte desinformatie 
in de strijd te werpen. De gevolgen 
van acties moeten zorgvuldig uit-
gedacht worden om tegenreacties 
het hoofd te kunnen bieden; het is 
zaak een afgeleide actie of aflei-
dingsmanoeuvre paraat te houden 
om de impact van eventuele frus-
tratie te verminderen. Traditionele 
programmeringsystemen zijn een 
zaak van de lange termijn en niet 
continu, terwijl controlesystemen 
over hedendaagse consumenten-
samenlevingen gebaseerd zijn op 
continue kortdurende en snelle 

Stedelijk-fysieke ruimtes  
veranderen in gamespaces

Nerds blijven thuis Gamen als werk

Facebook dreigt  
zelfmoordwebsite 
met proces

Overtuigingstechnologieën

met gamen, video’s kijken en stripboeken lezen. Communicatie met 
anderen verloopt liefst indirect via mobiele telefoon en internet. De 
Otaku’s vormen een tegenbeweging, zij onttrekken zich aan de nim-
mer slapende, dolgedraaide, altijd meer eisende, even hard verdie-
nende als weer spenderende stad. Waar zijn de inwoners van Matrix 
City? Zij zitten binnen en verkiezen de virtuele wereld van internet 
boven het spektakel van de grote stad. 

over tienduizenden permanent 
gamende jongeren. Ontwikke-
laars en beheerders van de on-
line games zijn niet blij met deze 
ontwikkeling en in vrijwel elk 
spel is goldfarming verboden. In 
sommige landen heerst zelfs een 
verbod op het bezit van virtueel 
geld, waarmee in feite een groot 
deel van de online games verbo-
den zouden zijn. Verschillende 
belastingdiensten zijn inmiddels 
op deze industrie gedoken, niet 
in de laatste plaats vanwege het 
gevoel dat er zo langzaam een 
economie van mysterieuze om-
vang  en met een mystieke aan-
trekkingskracht buiten hun zicht 
aan het ontstaan is.
De Chinese goldfarmers zal het 
een zorg zijn. Zoals een van hen 
zegt: “Ik realiseerde me opeens 
dat het online verkopen van vir-
tuele producten aan Amerikanen 
hetzelfde is als het exporteren 
van goedkope Chinese arbeids-
kracht.” Zolang het in China 
goedkoper kan, zitten de goldfar-
mers goed. 

tiviteiten en performatieve acties 
die functioneren in een dimensie 
die kan worden gezien en geana-
lyseerd als een ‘denkbeeldige 
dimensie bestaande uit nieuwe 
vormen van het verlangen tot 
productie’. Tegelijkertijd moet 
ons begrip van de oudere sociale 
en politieke machtsverhoudingen 
en hiërarchieën opnieuw worden 
beschouwd. Een fusie die korte 
tijd vorm gaf aan een dergelijke 
gamespace had plaats in Grieken-
land, en vooral in Athene, tijdens 
de rellen van december 2008.

De gebeurtenissen die plaatsvon-
den tijdens deze periode vallen 
beter uit te leggen wanneer ver-

der wordt gegaan dan de normale 
politieke analyse die meestal 
gebruikt wordt om de oorzaken 
en gevolgen van dergelijke op-
standen en politieke bewegingen 
te verklaren - door termen en 
begrippen te introduceren die 
gebruikt worden in de online vi-
deo games, virtuele werelden en 
in de sociale media. Begrippen 
als single user game, multi-user 
game of gameplay zijn erg nuttig 
om de vormen van participatie, 
de manieren van handelen en de 
politieke eisen van deze stede-
lijke ‘oorlogen’ te begrijpen. Zo 
kunnen de rellen met dergelijke 
termen worden gepresenteerd 
– en ook de informatiestromen, 

waarvan het ontstaan mogelijk 
werd via de sociale media en tot 
op zekere hoogte in de virtuele 
wereld van Second Life.

Tot nog toe waren we gewend aan 
een alledaagse competitie tot de 
‘uiteindelijke val’ van de mens-
heid - een strijd die het wetge-
vende kader produceert voor de 
wederzijdse vernietiging van de 
spelers in de maatschappelijke 
arena – is het nu misschien tijd 
voor een nieuw soort oorlog, een 
oorlog die zich tegen de games-
pace zelf keert. 

Still uit film ‘Hikikomori’ door Francesco Jodice en Kal Karman

cycli zonder boven- of ondergrens. 
Gevangenissen zonder muren voe-
den menselijke verlangens en be-
vredigen die met een fetisj consu-
mentendemocratie. Door middel 
van sociale sturing van primaire 
behoeftes verschaffen eendimensi-
onale mensachtige wezens onder-
worpen aan slaafs consumentisme 
en economische productiviteit, 
een vorm van stabiliteit. Het vor-
men van identiteit gaat niet door 
middel van het onderdrukken van 
verlangens maar juist door het cre-
eren en ontwerpen van producten 
die de diepste verlangens voeden. 
Onderzoek naar motivatiepatronen 
in zakelijke doelgroepsessies is 
gemodelleerd naar psychoanalyti-
sche groepstherapie en persoon-
lijkheidsbeoordelingen. Lifestyle 

marketing gesegmenteerd naar 
definieerbare categorieën van per-
soonlijke waarden maakt een psy-
chografische doelgroepbenadering 
mogelijk, los van inkomen en de-
mografische factoren. Waar vei-
ligheid en geborgenheid een pri-
maire psychologische behoefte is 
voor de mainstream economische 
doelgroepen is voor de ambitieuze 
segmenten van de maatschappij 
status en waardering van anderen 
het belangrijkste, terwijl voor de 
categorie overachievers controle 
het meeste telt. Voor een percen-
tage van de hervormingsgezinde 
bevolkingsgroepen is zelfwaarde-
ring het grootste goed. Er bestaat 
geen samenleving behalve per-
soonlijke voldoening, zelf-actuali-
satie door consumentenartikelen 

die het mogelijk maken zichzelf 
uit te drukken. Ver verwijderd van 
sociale vraagstukken wordt men 
verleid tot een hyperindividuele 
levensstijl in het teken van isola-
tie waarin kapitalisme wordt aan-
geprezen als het socialisme van 
de eigen ik. Om in het brein van 
de kiezers te kruipen wordt de po-
litiek een consumentenmarkt die 
reageert op de kiesmarkt. Als het 
systeem er niet in slaagt de indi-
viduen te overheersen door mid-
del van overtuiging, dan wordt er 
gegrepen naar fatale rituelen. De 
technologie van het brein transfor-
meert in een sterfhuis. 
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RotteRdam 2012 Architecten 
werkt onder de slogan Superuse 
aan efficiënter hergebruik in de 
bouw. De afgelopen jaren heeft 
het bureau de meest onverwach-
te vormen van ‘supergebruik’ van 
‘tweedehands’ materialen toege-
past; een speeltuin van afgedankte 
windmolenvleugels, een koffiebar 
van oude wasmachines, een luis-
terbar cq loungechair van oude 
autobanden, een uitkijktoren van  
roestvrijstalen aanrechtbladen, 
een winkeldisplay van oude auto-
ruiten et cetera. Inmiddels heeft 
het bureau ook een complete 
villa opgeleverd die vrijwel geheel 
is gebouwd met hergebruikte ma-
terialen en componenten.
Hergebruik is vanaf de jaren zes-
tig altijd een belangrijke strategie 
voor duurzaam, ecologisch of 
groen bouwen geweest. Herge-
bruik vermindert de afvalberg en 
voorkomt nodeloos energiever-
bruik. 30% van het in Nederland 
geproduceerde afval is afkomstig 
uit de bouw. Daarvan wordt in-
middels circa 90% gerecycled. In 
de praktijk betekent dit dat het 
afval wordt gesorteerd en ver-
snipperd of vergruisd. Dit mate-
riaal wordt als grondstof gebruikt 
voor ophogingen, of omgesmol-
ten of samengeperst tot nieuw 
materiaal. De meerwaarde die bij 
het productieproces van bouw-
materialen aan de basisgrond-
stoffen wordt toegevoegd, wordt 
in het recyclingproces echter 
grotendeels weer te niet gedaan. 
Er moet energie worden toege-
voegd om de boel te verhakken 
of vergruizen om er vervolgens 
een materiaal mee te produceren 
dat op zijn best dezelfde, maar 
in de meeste gevallen minder 
waardevolle eigenschappen heeft 
als daarvoor. Bovendien zijn veel 
materialen niet geschikt voor een 
dergelijke recycling omdat ze sa-
mengesteld zijn en niet of alleen 
met heel veel energie in aparte 
grondstoffen te scheiden zijn. 

Stille oceaan Op bepaalde 
plekken in de grote oceanen ko-
men ‘eilanden’ van plastic voor. 
Plastic dat in zee waait of wordt 
gedumpt wordt meegevoerd en 
blijft door Atlantische stromin-
gen op bepaalde punten in de 
grote oceanen hangen. Vaak niet 
zichtbaar vanuit de lucht, maar 
net onder het wateroppervlak 
wemelt het er van de plasticsnip-
pers, groot en vooral ook klein. In 
zulke enorme hoeveelheden dat 
opruimen onbegonnen werk lijkt. 
Zeedieren, vogels en schilpadden 
bijvoorbeeld, krijgen het plastic 
binnen en sterven als het zich 
teveel ophoopt in hun magen. 
Daarnaast hechten giftige stoffen 
als PCB’s en DDT zich aan kleine 
deeltjes plastic, die de mens weer 
binnenkrijgt wanneer hij vis uit 
de zee eet.
Deze vrij recente ontdekking 
bracht Ramon Knoester (WHIM 
architecture) op het idee om 
het plastic afval uit de oceaan 
om te vormen tot bewoonbare 
drijvende eilanden. De eilanden 
zouden gemaakt moeten worden 
door het plastic ter plekke te 

Baku, azeRBeidzjan Een van 
de oudste oliesteden van de we-
reld is Baku, de 1500 jaar oude 
hoofdstad van Azerbeidjan. Al in 
de achtste eeuw was de aanwezig-
heid van olie daar bekend. Marco 
Polo meldt in zijn reisverslag: 
“Nabij de Georgische grens is er 
een bron waaruit olie stroomt, 
in zulke hoeveelheden dat je er 
honderd schepen tegelijk kunt 
laden. Deze olie is niet geschikt 
om te eten, maar wel goed als 
brandstof, en als een zalf voor 
mensen en kamelen die met 
schurft zijn besmet”. 

Boomtown
Sinds de vijftiende eeuw werd 
olie uit oppervlaktebronnen ge-
wonnen. Commerciële exploita-
tie nam een vlucht aan het einde 
van de negentiende eeuw toen 

de behoefte aan fossiele brand-
stof groeide. Aan het begin van 
de twintigste eeuw was Baku het 
grootste olieproductieveld van de 
wereld en produceerde men de 
helft van de totale wereldvoor-
raad. Baku was in die jaren een 
boomtown en ook een centrum 
van financiën en speculatie, ver-
gelijkbaar met steden als Dubai 
nu. Dankzij de oliewinning kon 
de stad uitgroeien tot een van 
de meest welvarende steden van 
de omgeving. Parken, grootse 
stadwoningen en de majestueuze 
boulevard zijn daar nog getuige 
van. Baku was ook het toneel van 
het begin van de Russische Revo-
lutie. En zoals dat gaat met grote 
olievelden – er is met de oorlog 
van Irak niets nieuws onder de 
zon – is er om die olievelden van 
Baku hevig gevochten. In feite 

was de strijd om Stalingrad in de 
Tweede Wereldoorlog, een strijd 
om de controle van Baku en van 
een tweede aanvoerlijn van olie 
in de richting van de Middelland-
se Zee. 

Postindustrieel landschap
Baku is nog steeds een belang-
rijke olieproducent, maar al lang 
niet meer de belangrijkste, die rol 
is door het Midden Oosten over-
genomen. In en om de stad liggen 
de ontgonnen olievelden er verla-
ten bij, terwijl de olie nog steeds 
uit de grond sijpelt. Voor de kust 
van Baku ligt een van de meest 
fascinerende industriële land-
schappen van de wereld: de zoge-
naamde Oil Rock, een zestig mijl 
zeewaarts gebouwd stelsel van 
olieplatforms, boortorens, arbei-
derslogies en verbindingswegen 

Tweedehands is beter

Wonen op een  
drijvende vuilnisbelt

Oil Rock in Baku, een gerealiseerd New Babylon?

Voor een deel wordt dit probleem 
opgevangen door de tweede-
handsmarkt, kringloopwinkels 
en antiquaria. Het grote voor-
deel van tweedehands gebruik 
is het feit dat de hoogwaardige 
karakteristieken van het samen-
gestelde product bewaard blijven 
en niet worden gedegradeerd tot 
laagwaardige bouwstoffen. In de 
bouw is het tweedehandsgebruik 
echter nauwelijks gangbaar. Wat 
er op dit moment is, moet wor-
den gezien als een voortzetting 
van de subcultuur die in de jaren 
zestig ontstond en die sinds die 
tijd altijd sluimerend aanwezig is 
gebleven. Deze subcultuur heeft 
zich overigens in de loop der ja-
ren wel geprofessionaliseerd. Zo 
richt de Universiteit van Auburn 
(Alabama) zich met de Rural 
Studio op een combinatie van 
lokale bouwtechniek en radicaal 
hergebruik. Voor een van de ge-
bouwen van deze universiteit 
werden gelamineerde autoruiten, 
die normaal gesproken worden 
gedemonteerd, gegranuleerd en 

tot glas voor laagwaardiger pro-
ducten (meestal flessen) worden 
omgesmolten, ongewijzigd toege-
past voor een grote serregevel. 

Superuse
Superuse gaat er van uit dat veel 
‘afval’ in haar oorspronkelijke, 
ongewijzigde vorm al bruikbaar 
is. Het hoeft niet te worden ge-
demonteerd of vergruisd. Het 
kan door de inzet van slim ont-
werpwerk, waarbij de bestaande 
karakteristieken van het afval 
in een vroeg stadium van het 
ontwerp worden meegenomen, 
leiden tot innovatieve toepassin-
gen en onverwachte vormgeving. 
Gebruik voorbij het eigenlijke, 
oorspronkelijke gebruik: super-
gebruik. Daarvoor moet er wel 
het een en ander wijzigen in het 
traditionele ontwerp- en bouw-
proces. Het slopen moet onder-
deel van het proces worden en 
niet louter aan het einde, maar 
ook aan het begin van de keten 
worden ingezet: sloper en aanne-
mer worden gecombineerd. Ook 

verwerken. Daartoe onderzoekt 
Knoester de technische mogelijk-
heden. Zo zou het plastic dat nu 
in minuscule stukjes degradeert 
en in het oceaanmilieu terecht 
komt kunnen worden verzameld 
en samengesmolten een nieuwe 
bestemming krijgen. Twee vlie-
gen in één klap: het wordt aan-
trekkelijk om het afval te verza-
melen én er ontstaan drijvende 
eilanden die bijvoorbeeld kunnen 
dienen om klimaatvluchtelingen 
op te vangen. Op een Recycled 
Island van Knoester wordt in een 
stedelijke context geleefd, maar 
wel - zo ver als mogelijk - onaf-
hankelijk van het vaste land. Het 
benodigde voedsel wordt op het 
eiland verbouwt, de energie zelf 
opgewekt en het afval gerecycled. 
De hoeveelheden plastic die in de 
oceaan ronddrijven zijn enorm, 
de omvang van de eilanden die 
Knoester in gedachte heeft is dan 
ook niet kinderachtig. Het eerste 
eiland moet volgens hem zo’n 
10.000 vierkante kilometer groot 
worden, ongeveer even groot als 
Hawaï. 

op palen. Een even ijzingwekkend 
als subliem postindustrieel land-
schap, dat inmiddels grotendeels 
in onbruik is geraakt. De over-
heid ontkent het bestaan van Oil 
Rock niet, dat zou ook onmoge-
lijk zijn, het is zichtbaar vanaf de 
strandboulevard en zeker vanuit 
Google Earth, maar bezoek aan 
deze oliestad op palen wordt niet 
aangemoedigd, een BBC-team 
dat er een documentaire wilde 
maken kreeg geen toestemming 
en kon de ‘stad’ alleen vanuit een 
helikopter filmen. Naar verluidt 
zijn veel van de platforms verzakt 
en stroomt het water hier en daar 
de ramen van de verblijfsplaatsen 
binnen.

New Babylon
Beelden van de olievelden van 
Baku zijn ronduit apocalyptisch. 

Vreemd genoeg doet de stad op 
palen in zee tegelijkertijd sterk 
denken aan het situationistische 
project New Babylon van de Ne-
derlandse kunstenaar Constant 
Nieuwenhuis. Constant, die aan 
het project werkte vanaf de late 
jaren vijftig tot begin jaren zeven-
tig, stelde zich een nieuwe stad 
voor die zich als een netwerk van 
grote stalen ruimteconstructies 
boven de bestaande steden en 
landschappen zou verspreiden. 
In deze stad zou ruimte worden 
geboden voor de vrije creatieve 
ontwikkeling van de van arbeid 
bevrijde en nomadische homo 
ludens (de spelende mens). Con-
stant stopte voor dit project met 
schilderen en heeft jarenlang een 
grote hoeveelheid maquettes, te-
keningen en collages gemaakt die 
de mogelijkheden van New Baby-

lon verkenden. In veel opzichten 
is New Babylon een utopie, zij 
het een verbeelde en niet een ge-
schreven (zoals gebruikelijk) uto-
pie. Gaandeweg raakte Constant 
echter minder overtuigd van de 
haalbaarheid van zijn project. Zo-
als veel van de voormalige situati-
onisten (Constant was overigens 
al eind jaren vijftig door Debord 
uit de beweging gezet), raakte hij 
in de nasleep van mei ’68 gedes-
illusioneerd in de mogelijkheid 
van een reële creatieve revolutie. 
Hoewel hij het idee achter New 
Babylon nooit heeft verloochend, 
laten de laatste schilderijen die 
hij rond 1974 van het project 
maakte, een steeds dystopischer 
beeld zien. Beelden die dus ang-
stig dicht in de buurt komen van 
de beelden van het postindustri-
ele Baku. 

Olievelden Baku

Wikado project 2012 Architecten, speeltuin gemaakt uit gerecyclede windturbinebladen  

(foto: 2012 Architecten / Karola van Rooyen)

illustratie: Ramon Knoester, WHIM architecture

Gezicht op Sectoren’ (foto: Victor E. Nieuwenhuys, bron: Haags Gemeentemuseum)

het ontwerpproces moet worden 
aangepast. Ontwerpers kunnen 
niet meer uitgaan van precies 
bepaalde specificaties van gepro-
duceerde bouwproducten, maar 
moet nu verborgen kwaliteiten 
gaan ontdekken in het aanbod 
van tweedehands materiaal. 
Om dergelijke verborgen kwali-
teiten te inventariseren en om 
van elkaars ervaringen te leren is 
2012 een website gestart, www.
superuse.org,  waarop iedereen 
zijn superuse voorbeelden kan 
plaatsen.

Het afval hoeft niet afkomstig te 
zijn uit gebouwen en naast ma-
terialen en halfproducten komen 
ook installaties, hele en halve 
gebouwen tot en met stedelijke 
restruimten voor hergebruik in 
aanmerking. Vooral in het her-
kennen van bouwprestaties in 
afvalproducten die niet afkomstig 
zijn uit de bouw ligt een belang-
rijke nieuwe ‘ontwerptaak’. Het 
vraagt gedegen research, creati-
viteit en inzicht in de prestaties 
die van een bouwproduct worden 
geëist om in te zien dat de wand 
van een koelkast gebruikt zou 
kunnen worden als isolerend ge-
velmateriaal of dat de vensters 
van wasmachinedeuren prima 
sluitende ramen zijn. 
Bij prestatie-inventarisatie van 
het afval kunnen ook economi-
sche aspecten een rol spelen. Nu 
al is het zo dat voor veel produc-
ten een verwijderingsbijdrage 
moet worden betaald. Sommige 
producten kunnen dus voor ‘ne-
gatieve materiaalkosten’ aange-
schaft worden; ze leveren geld 
op. In de toekomst zullen deze 
verwijderingkosten naar ver-
wachting toenemen, waardoor er 
een extra economische stimulans 
voor hergebruik zal ontstaan. Het 
zal wellicht niet lang meer duren 
voordat het duurder is om iets 
weg te gooien dan om het te ma-
ken. 
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Utrecht In 1973 werd de 
laatste fase van Hoog Catharijne 
geopend, samen met het Rotter-
damse Zuidplein, de eerste echte 
shopping mall van Nederland. Zes 
jaar later volgde het aangrenzen-
de muziekcentrum Vredenburg. 
Inmiddels worden beide para-
depaardjes alweer drastisch ver-
bouwd. Maar het had ook anders 
kunnen lopen.
In de vroege zomer van 1968 
wordt aan vier architecten, waar-
onder Hermen Hertzberger en 
Frank van Klingeren, door de ge-
meente Utrecht gevraagd om een 
visie te presenteren op een nieuw 
te bouwen cultureel centrum. 
Het gehele stationsgebied wordt 
herontwikkeld en de gemeente 
heeft besloten een nieuwe con-
certzaal te bouwen aan het Vree-
burg, naast het te realiseren win-
kelcentrum Hoog Catharijne. Van 
Klingeren houdt een pleidooi voor 
een open, informeel cultureel 
centrum, dat in zijn ogen niet aan 
de rand, maar juist midden in het 
hart van het nieuwe winkelcen-
trum én aan het openbare plein 
moet worden gesitueerd. Hij pleit 
voor laagdrempeligheid– een 
centrum voor de hele bevolking, 
grote openheid, functiemenging 
en uitdrukkelijk voor het expe-
riment. In een interview in het 
Utrechts Nieuwsblad (29-6-1968) 
legt hij uit:
“Het muziekhuis in Utrecht moet 
ook een zeer informele architec-
tuur hebben, waar je binnen bent 
voor je ’t weet. Wat mij betreft met 
een fantastisch café-restaurant 
waar je al etend en drinkend het 
Utrechts Symfonisch Orkest of 
een beatgroep aan het werk ziet 
en waar je soms al winkelend 

Melvin Wevers en Pim Verlaek
Straten of herkenningspunten 
leiden ons door de matrix van de 
stad zoals de naald van een pla-
tenspeler geleid wordt door de 
groeven. Denk aan de videoclip 
van Lauren Hill’s “Everything is 
Everything” (1998), waarin New 
York City verandert in een gigan-
tische LP met een naald die de 
straatoppervlakte aftast en ver-
sterkt tot de beat van het liedje. 
Als de DJ de plaat scratcht schok-
ken de straten van voor naar ach-
ter met als resultaat  struikelende 
passanten. De veelheid van dyna-
mische groeven in hedendaagse 
steden zijn veelal gebaseerd op 
visuele en fysieke ijkpunten - 
markers.
Het werk van de Duitse geluids-
kunstenares Christina Kubisch 
verduidelijkt de visuele en fy-
sieke opmaak van de stad met 
zowel hoorbare als onhoorbare 
geluiden. Voor het Impakt Festi-
val 2010 heeft zij een audio walk 
door de krochten van het Hoog 
Catharijne en het oude centrum 
van Utrecht ontwikkeld. Deel-
nemers worden uitgerust met 
gemodificeerde koptelefoons die 
ogenschijnlijk onhoorbare elek-
tromagnetische vibraties omzet-
ten in hoorbaar geluid. Onderweg 
wordt de onvoorstelbare stroom 
van geluiden die de stad herbergt 
hoorbaar. De immense impact die 
geluid heeft op onze ervaring van 
de stad wordt duidelijk.
Het karakter van een stad wordt 
gewoonlijk gedefinieerd aan de 
hand van haar architectuur, haar 
culinaire traditie en bovenal de 
persoonlijkheid van haar inwo-
ners. Geluid, een van de meest 
belangrijke begunstigers van het 
karakter van de stad, wordt vaak 
uit deze lijst weggelaten. Maar de 
ervaring van een ruimte wordt 

Jacco hupkens
Kanaleneiland, Utrecht 
Hiphop uit Utrecht staat er lan-
delijk om bekend dat het eclec-
tische, positief ingestelde muziek 
is, met  artiesten als C-Mon & 
Kypski, Kyteman’s Hiphop Orkest 
en Arts the Beatdoctor als vaan-
deldragers. Maar de stad kent ook 
nog een andere hiphop-scene, 
namelijk die van de buurthuis-
rap, die zijn roots heeft liggen in 
de probleemwijken Overvecht, 
Zuilen en Kanaleneiland. Deze 
buurthuisrap is weinig positief, 
met teksten over een verval-
len omgeving, criminaliteit en 
armoede. Via welzijnsorganisa-
ties steunt de gemeente graag 
projecten waarbij jongeren uit 
probleemwijken zich als rapper 
kunnen ontwikkelen, maar het 
gebeurt vooralsnog zelden dat 
een buurthuisrapper zich tot se-
rieuze artiest ontpopt. Het is on-
duidelijk welke rol hiphop speelt 
voor jongeren uit deze wijken en 
de vraag werpt zich op wat eigen-
lijk het nut is van gesubsidieerd 
rappen.
Mark van Rijn is MC en een er-
varen workshop-begeleider voor 

het Utrechts Centrum voor de 
Kunsten (UCK), dat radio- en 
opnamestudio’s in diverse buurt-
huizen in Utrecht bestiert. De 
meeste jongeren die hij begeleidt 
willen volgens hem rappen om-
dat het stoer is om jezelf rapper 
te noemen, niet omdat ze in de 
kunstvorm geïnteresseerd zijn. 
“Zo’n zeventig procent ziet het 
als iets tijdelijks, een mooie uit-
laatklep voor hun emoties. Maar 
ze willen niet oefenen in optre-
den, ze willen niet leren freesty-
len (improviserend rappen, JH) 
en haken na een tijdje weer af. 
Ze willen vooral rapper zijn, en 
niet eens zo graag echt rappen. 
Om jezelf te ontwikkelen als ar-
tiest en een netwerk aan te boren 
moet je consequent moeite doen, 
en dat doen ze niet.” 

KK kheba`s in kanaleneiland
Een opvallend verschijnsel is 
dat de jongens in Kanaleneiland 
bijna allemaal uit zichzelf met 
gangsta-taal aan komen zetten, 
op Amerikaanse leest geschoei-
de teksten over wapengeweld 
en criminaliteit. “Dan rappen 
ze iets als ‘Ik ben de Big Daddy 
op de straat’ enzovoort,” vertelt 
van Rijn. “Kom op man, je bent 
twáálf jaar oud!” Of ze schrijven 
een couplet over het YouTube-
filmpje Shab 180cc, een hype 
in de wijk, met een soundtrack 
over racen en stunten op motor-
scooters en inbreken. Stunten 
met scooter of fiets, meestal door 
lange tijd op één wiel te rijden, is 
een populaire activiteit onder de 
Marokkaans-Nederlandse jeugd. 
Een voorbeeld van de Shab-tekst: 
“Geen enkel probleem / schroe-
vedraaier, koevoet, flipper en een 
baksteen.” De muziek van het 
filmpje komt van de Haagse groep 
DHC en sommige viewers hebben 
er moeite mee dat het liedje on-
der een Utrechts filmpje geplakt 
is. In een reactie schrijft iemand 
in zwaar Marokkaans-Nederlands 
accent: “Fuck Utrecht kk kehba’s 
(‘hoeren’, JH). Ik ben kk blij dat 
ik een Hagenees ben wollah.” 
Kanaleneiland, een wijk die in de 
jaren ‘60 uit de grond is gestampt 
en vooral bestaat uit sociale-

zomaar doorheen kunt lopen. 
Het gaat mij om de onmiddel-
lijke relatie van mens tot mens: 
ik heb geen behoefte aan aller-
lei gangen, deuren en andere 
hinderpalen die door een breed 
publiek toch nooit overwonnen 
worden. Je moet alle mogelijke 
(onafgesloten) ruimten creëren, 
waarin alles kan gebeuren….”
Frank van Klingeren (1919-1999) 
was één van de meest radicale 
architecten van Nederland. Als 
geen ander wist hij vorm te geven 
aan de grote maatschappelijke 
veranderingen in de jaren zestig 
en zeventig. Zijn streven vatte hij 
samen onder het begrip ‘ontklon-
tering’. Het ging hem om het weg-
breken van muren; overdrach-
telijke muren, zoals de muren 
tussen de in Nederland nog sterk 
aanwezige maatschappelijke zui-
len (sociaaldemocratisch, protes-
tant, katholiek, liberaal), de mu-
ren tussen jongeren en ouderen, 
tussen de verschillende maat-
schappelijke klassen enzovoort, 
maar ook om daadwerkelijke 
bouwkundige muren. In 1967 
was in Dronten het cultureel cen-
trum De Meerpaal geopend: één 
grote glazen doos met daarin een 
veelheid aan functies (openlucht 
theater, marktplaats, café, crea-
tieve ruimten, vergaderruimte, 
filmzaal, maar ook ruimte voor 
sport en spel), alles door elkaar 
heen en vooral: zonder muren. 
Natuurlijk leverde dat naast on-
verwachte ontmoetingen en in-
teractie tussen verschillende cul-
tuuruitingen ook veel hinder op. 
Als er markt werd gehouden was 
het moeilijk vergaderen, als er 
werd gesport was een stille pas-
sage in het open theater lastig te 

hoofdzakelijk bepaald door de 
auditieve karakteristieken van 
een locatie. Sterker nog, men zou 
zich de dynamische essentie van 
een stad voor kunnen stellen als 
een beerput van vibraties. Hoe-
wel de afkomst van geluid niet 
altijd duidelijk is, ligt deze altijd 
in een verleden dat de matrix van 
de stad blijft bespoken. Geluid 
kruipt door de straten, grachten, 
gebouwen en kloven van de stad 
als een spookachtige entiteit.
Deze sinistere geluidsvibraties 
geven niet alleen oude tijden 
weer, maar ook de huidige tijd, 
door het bestaan van nieuwe 
technologieën als draadloos in-
ternet of de elektronische beveil-
igingspoortjes van winkels. Deze 
assemblage van oud en nieuw is 
intrinsiek aan de notie van het 
hauntologische. Dit concept is 
ontwikkeld door de Franse filo-
soof Derrida om het bestaan van 
de spectre aan te geven – een 
wezen, noch een non-wezen. 
Derrida vergelijkt de spectre met 
de ondode, de un-dead, als de 
anticipatie van de dood: een staat 
waarin het niet duidelijk is wan-
neer de dood zal komen, vooral 
omdat deze wellicht het heden 
al gepasseerd is. Zouden we een 
parallel trekken met geluid, dan 
maakt het ‘spectrale’ karakter van 
geluid het moeilijk om te bepalen 
of de oorsprong van een klank in 
het verleden ligt, of in het heden. 
Een unheimisch gegeven.

Een verleden dat ons gehoor 
bespookt
Men zou een parallel kunnen 
trekken tussen het hauntologi-
sche en het geluid van de stad. 
Steden kunnen weliswaar veran-
deren, gebouwen of stadsdelen 
kunnen verdwijnen, maar de 
vibrerende krachten van oude 

huurwoningen in grote flatgebou-
wen, kent grote problemen met 
werkloosheid en criminaliteit. De 
afgelopen vijf jaar zijn de proble-
men afgenomen, maar nog steeds 
voelde 50 procent van de bewo-
ners zich in 2008 niet veilig in de 
buurt, zo blijkt uit een rapport 
van de gemeente Utrecht. Dit had 
vooral te maken met jongeren 
overlast. De helft van de bewoners 
in Kanaleneiland is laagopgeleid, 
twee keer zoveel als het stedelijk 
gemiddelde. Veertig procent van 
de bevolking is Marokkaans-Ne-
derlands, dat is het dubbele van 
het aantal autochtone bewoners 
en Turken.
Het eerste dat Van Rijn zijn cur-
sisten aanraadt is om te rappen 
over iets dat bij ze in de buurt 
staat, over hun eigen leven: fami-
lie, school, hun eigen wijk. Op die 
manier kwam in 2007 het num-
mer Blijf Van Mijn Wijk Af! tot 
stand, dat reageerde op een sa-
menscholingsverbod in een deel 
van Kanaleneiland. Het verbod 
was afgekondigd om straatcri-
minaliteit in te dammen. Rap-
per Yassin ‘Loki’ Celli rapt over 
Kanaleneiland als een “wijk van 
camera’s en ellende” die door 
“de media” ten onrechte in een 
kwaad daglicht gezet wordt, ter-
wijl werkloosheid de grote boos-
doener is. Hij rapt ook over zijn 
“Golf VR6 met grote dikke vel-
gen”.
Het nummer werd een beschei-
den hit op YouTube, met inmid-
dels ruim 150 duizend views. Hij 
trad op in een filmpje van Geen-
Stijl, en Volkskrant.TV maakte 
een reportage waarin hij discri-
minatie aan de kaak stelde. “Be-
schouw niet iedere moslim als 
de Taliban,” rapt hij, “ik ben Ma-
rokkaans en dus de hoofddader.” 
Volkskrant portretteerde hem als 
een sociaal commentator en een 
spreekbuis van de Marokkaanse 
wijkbewoners. 
Volgens Van Rijn, die bij zijn mu-
ziek betrokken was, kon Loki’s 
bekendheid een halfjaar daarna 
uitgebouwd worden met een vi-
deoclip bij een nummer over 
Geert Wilders, die toen net de 
webfilm Fitna had uitgebracht. 
“We hadden 5000 euro subsidie 
gekregen van de gemeente voor 
die clip, die dan wel binnen twee-
en-een-halve maand klaar moest 
zijn. Toen ging hij diva-gedrag 
vertonen. Er moesten motoren 
in de clip en een bekende Neder-
lander. Dat ging niet. Uiteindelijk 
heb ik dat geld maar weer terug-
gegeven aan de gemeente.” Loki 
was voor dit artikel niet bereik-
baar. Volgens zijn Hyves-pagina 
is hij nu vooral bezig met zijn 
studie

Sociaal-maatschappelijke com-
petenties.
Als het zo’n moeite kost om jon-
geren serieus met de muziek be-
zig te laten zijn, waarom steekt 
het UCK dan toch moeite in die 
workshops? Van Rijn: “Het gaat 
niet zozeer om het uiteindelijke 
artistieke resultaat, maar om het 
proces. Rap is voor middelbare 
scholen een manier om te spijke-
ren aan de zogenaamde ‘sociaal-
maatschappelijke competenties’ 
van probleemjongeren. Je krijgt 
ze moeilijk zo ver dat ze een op-
stel gaan schrijven, maar aan een 
raptekst willen ze zich wel wa-
gen.” Door de mislukte videoclip 
van Loki koestert Van Rijn min-
der optimisme over de waarde 
van buurthuisrap: “Die jongen 
wilde, zoals veel anderen, vooral 
tof doen en de rapper uithangen. 
Het ging hem alleen om de aan-
dacht. Nu heeft hij alle goodwill 
verspild. Het heeft eigenlijk mijn 
geloof in projecten zoals dit wel 
een beetje ontkracht.’ 

verstaan. Maar die hinder zag Van 
Klingeren juist als een voordeel: 
het was het begin van ontmoeting 
en wellicht van wederzijds begrip. 
Integratie en confrontatie, twee 
zijden van een levende en open 
maatschappij zoals Van Klingeren 
die had beleefd in kleine dorpjes 
en stadjes rond de Middellandse 
zee, waar het publieke leven, zo-
wel politiek/maatschappelijk als 
cultureel dwars door elkaar heen 
liep. Of dat een mooi gebouw op-
leverde interesseerde hem niet 
zoveel; het ging hem om een ‘goed 
lopend sociaal mechaniekje’. 

In Utrecht is het hem niet ge-
lukt. De gemeente was niet erg 
enthousiast, “Snap ik helemaal 
niets van. Ik zie niet dat een mu-
ziekcentrum kan functioneren 
zonder tenminste differentiatie.” 
Tekeningen zijn er niet gemaakt, 
het is nooit verder gekomen dan 
een ideologisch concept. Een 
paar maanden na het interview 
kreeg hij een auto-ongeluk en 
was hij enige jaren niet in staat 
te werken. Later in 1974 zou hij 
nog het spraakmakende centrum 
’t Karregat in Eindhoven bouwen, 
waarin zelfs een school zonder 
muren was gecombineerd met 
culturele voorzieningen en win-
kels. 

Een radicaal alternatief voor Vredenburg

Oil Rock in Baku, een gerealiseerd New Babylon?

Geluid kruipt door de straten
De hauntologische stad

Het nut van gesub-
sidieerd rappen in 
probleemwijken

Utrecht kreeg na lang touwtrek-
ken en verschillende alternatieve 
plannen het muziekcentrum 
Vredenburg naar ontwerp van 
Herman Hertzberger. Iets van het 
idee van Van Klingeren was daarin 
nog wel terug te vinden; het was 
(oorspronkelijk) mogelijk om al 
winkelend langs de foyer van de 
muziekzalen te lopen. Maar het 
was een verwaterde versie van de 
radicale integratie die Van Klin-
geren voor ogen stond.
Inmiddels is dit centrum al weer 
half afgebroken en wordt er een 
nieuw muziekgebouw rond de be-
staande grote zaal gebouwd. Ook 
dit keer met iets van het gedach-
tegoed van Van Klingeren, want 
het gaat om een verzamelgebouw 
van meerdere muziekinstellin-
gen. Toch zou Van Klingeren hier 
weinig enthousiasme voor kun-
nen opbrengen: de muren tussen 
de verschillende instellingen zijn 
hard en nagelvast, met hooguit 
een beetje onderlinge ontmoeting 
in de foyer. Maar die behoefte aan 
differentiatie had hij goed voor-
zien. Overigens had hij altijd ook 
goed door dat gebouwen nooit af 
zijn, en dat er altijd ruimte moet 
blijven voor veranderend inzicht. 
In het interview voorspelt hij dat 
er natuurlijk toekomstige veran-
deringen zullen komen: “[men 
moet wel] nog een miljoen op 
zak houden, zodat je na vijf jaar 
kunt zeggen we gaan nu wat 
vertimmeren om de gebleken 
fouten te ondervangen.”
Misschien had de gemeente in-
dertijd toch iets beter moeten 
luisteren naar deze radicale out-
sider in de Nederlandse architec-
tuur. 

tijden blijven resoneren. Kunste-
naars binnen muzikale subgenres 
als Hypnagogic Pop, Chill Wave 
en Hauntology werken met deze 
processen. In hun werk proberen 
zij niet simpelweg een gemytho-
logiseerde verleden te reconstru-
eren dat niet meer terug te krij-
gen is. Ze communiceren dat het 
verleden altijd spectraal is - in an-
dere woorden: nooit bestaand en 
nooit niet-bestaand. We leven in 
een tijd waarin het verleden nog 
steeds in het heden doorklinkt. 
Het wordt bovendien duidelijk 
dat er geen heldere oorsprong 
bestaat die als een verleden kan 
functioneren waar we op kunnen 
teruggrijpen. In andere woorden, 
er bestaat niet zoiets als een dui-
delijk afgebakend verleden; het 
verleden komt altijd voort uit 
een daaraan voorafgaand ander 
verleden. Wanneer we de haun-
tologische denkstap volgen is er 
geen verleden anders dan van het 
spookachtige soort.
Het toevoegen van deze sonische 
hauntologie notie aan de matrix 
van de stad, problematiseert het 
idee van een lineaire sociaal-
culturele ontwikkeling van de 
stad. Door de stad te beschouwen 
als een modernistisch project, 
of door te proberen het verle-
den terug te vorderen middels 
postmoderne opvattingen van 
retro, wordt de notie van voor-
uitgang te lineair, of nihilistisch 
van karakter. In plaats van zich 
de stad voor te stellen als een 
doodlopende straat, bekrachtigt 
de hauntologische benadering 
van tijd in zijn spectrale multidi-
mensionaliteit de inwoners met 
de middelen waarmee zij kunnen 
speculeren over een toekomst die 
nihilistisch noch nostalgisch is. 
In plaats daarvan stelt de haun-
tologische lens iemand in staat 

om het akoestische landschap op 
te vatten in haar troebel zicht-
bare tijdelijkheid. Dit resulteert 
in een perceptie van de stad als 
losgekoppeld object in de tijd. 
Lijnen tussen centrum en peri-
ferie, tussen voorgrond en ach-
tergrond, worden verbogen. De 
tijd verschijnt los van zijn plaats. 
Een griezelige aanwezigheid die 
oscilleert tussen oude stedelijke 
structuren en nieuwe technologi-
sche stromingen.

Sjamaan van de stad
Er zijn er die zich tot stadsgidsen 
en planologen richten om hun 
route door de stad te bepalen. Wij 
beargumenteren dat iemand door 
het hauntologische perspectief te 
omarmen transformeert tot een 
stadssjamaan: een persoon die 
een nieuw perspectief op de stad 
faciliteert dankzij zijn bewust-
zijn van de vibratiestromen van 
de stad.  Stadssjamanen streven 
ernaar de spectrale aard van de 
stad te vangen door middel van 
the technological uncanny. Ku-
bisch doet dit door elektromagne-
tische signalen te versterken, an-
deren richten zich op het gebruik 
van vluchtige, kwetsbare media 
als VHS en cassettebandjes. Hun 
aanwending van the technologi-
cal uncanny die in deze media 
besloten ligt, confronteert ons 
het spectrale karakter van de 
stadsmatrix. Dit stelt ons niet 
alleen in staat om te schakelen 
tussen signalen en ruis, maar ook 
om een genuanceerdere visie op 
de stad te formuleren, die niet 
blijft hangen in de tegenstelling 
lawaaierige stad versus rustiek 
verleden. De hauntologische bur-
ger is uitgerust met een nieuw 
stedelijk bewustzijn en sonische 
geletterdheid. 

Je moet alle moge-
lijke (onafgesloten) 
ruimten creëren, 
waarin alles kan 
gebeuren….”
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John Thackara
Een nieuwe oogst aan geautori-
seerde rapporten is een koude 
douche voor de high-tech stede-
lijke toekomstscenario’s die ge-
kenmerkt worden door een hoog 
glamourgehalte en een grote com-
plexiteit. Een rapport van Lloyds 
Insurance voorspelt bijvoorbeeld 
dat de beschikbaarheid van ener-
gie voor rijke landen steeds min-
der zeker wordt. ‘We stevenen af 
op een wereldwijde olietoevoer-
crisis en astronomische prijzen’ 
aldus het rapport, waardoor ‘de 
energie-infrastructuur steeds 
kwetsbaarder wordt’. Het lijkt 
erop dat de energiecrisis en de 
financiële crisis elkaar verster-
ken. Een gerenommeerd financi-
eel blogger, Stoneleigh, beschrijft 
het tijdperk van de koolwaterstof 
waarin wij ons momenteel bevin-
den als een ‘voorbijgaande fase in 
de geschiedenis’ en hij voorspelt 
over niet al te lange tijd een ‘net-
to energiepiek’ en bijbehorende 
deflatie.  
Veel mensen gaan ervan uit dat 
‘groene technologie’ onze entro-
pische levensstijl kan redden nu 
olie en gas schaarser worden. 
Maar grenzen aan onze grond-
stoffen werpen ook harde vragen 
op voor high-tech stedelijke toe-
komstscenario’s. Zeldzame meta-
len die onontbeerlijk zijn voor de 
vervaardiging van groene techno-
logie – zoals hybride auto’s, mo-
biele telefoons, fotovoltaïsche 
systemen, lithiumbatterijen, syn-
thetische brandstoffen – raken 
op. Volgens het Raw Materials 
Initiative van de Europese Unie 
naderen we de maximale produc-
tie antimonium, kobalt, gallium, 
germanium, indium, platinum, 
palladium, neodymium en tan-
taal. In andere woorden: we zijn 
dan misschien in staat zonnepa-
nelen of elektrische auto’s te fa-
briceren, maar er zijn niet genoeg 
zeldzame mineralen om allebei te 
maken.
Een groter probleem is dat deze 
onregelmatigheden – op het ge-
bied van het klimaat, financiële 
systemen en de schommelingen 
in grondstoffen - zo onvoorspel-
baar zijn. We zien ons gecon-
fronteerd met een heel scala aan 
zogenaamde ‘wicked’ problemen 
die tegelijkertijd complex, on-
voorzien, onzeker en dringend 
zijn. Een eenzijdige, van boven 
opgelegde benadering met be-
trekking tot ontwerp en planning 
werkt gewoon niet bij een derge-
lijke onzekerheid. In Requiem for 
a Species slaat Clive Hamilton 
een nog veel pessimistischere 
toon aan. ‘Het is te laat om een 
catastrofale verandering af te 
wenden’ benadrukt Hamilton, 
‘ons politieke system en onze in-
stellingen zijn te disfunctioneel 
om zich makkelijk aan te passen. 
We kunnen ons beter voorberei-
den op een situatie waar we naar 
beste kunnen moeten zien te 
overleven.’ 

Wat betekent ‘naar beste kun-
nen overleven’ in een stedelijke 
context? Het nieuwe parool is 
‘adaptieve veerkracht’ – een staat 
waarin de samenleving en haar 
burgers leren zich continu aan te 
passen en op veranderingen te re-
ageren. In een dergelijke situatie 
verschuift de focus van ontwik-
keling van grootschalige en harde 
oplossingen naar een focus op 
verschillende vormen grondstof-
fenecologie en het heropleiden 
van burgers. In dit verband ko-
men het schrijven van rapporten, 
het ontwikkelen van beleid en het 

ontwerpen van plannen niet in de 
plaats van het nemen van prak-
tische stappen in ons dagelijks 
leven. Of anders gezegd: Informa-
tie kan je niet eten. Wat het beste 
werkt in een complexe context is 
het verzinnen van een potentiële 
oplossing, die implementeren, in 
ieder geval het prototype, en be-
kijken wat je over het probleem 
zelf te weten komt aan de hand 
van de veranderingen die het te-
weeg brengt. Dit is een omkering 
van de normale gang van ont-
werpdenken.

Als het om wicked problemen 
gaat, dient de oplossing voor 
het probleem uit te gaan. Of in 
de woorden van Horst Rittel, de 
man die de term wicked pro-
bleem bedacht heeft, ‘oplossin-
gen voor wicked problemen zijn 
niet goed of slecht, maar alleen, 
beter, slechter, goed genoeg, of 
niet goed genoeg’. Een andere 
deskundige op het gebied van de 
zogenaamde wickedness, Valeria 
Brown, legt uit dat deze wirwar 
van perspectieven, ideeën en be-
tekenissen ‘niet zelfintegrerend’ 
is. Het opsluiten van een groep 
mensen met expertise in ver-
schillende vakgebieden levert op 
zich geen vooruitgang op. Wicked 
problemen aanpakken is ‘als het 
hoeden van katten’.

Het hoeden van katten is, op zijn 
zachts gezegd, atypisch voor de 
ontwerpprocessen waaraan ste-
den tot nu toe aan onderworpen 
zijn geweest. Maar dit zijn ook 
nauwelijks typische tijden te noe-
men, en nieuwe benaderingen 
voor gemeenschappelijke creatie 
schieten uit de grond. In zijn laat-
ste boek Power and Love: A Theo-
ry and Practice of Social Change 
onderzoekt Adam Kahane waar-
om sommige groepen mensen in 
staat zijn zulke complexe proble-
men op te lossen, terwijl anderen 
erover struikelen. Kahane werkt 
al twintig jaar over de hele wereld 
aan lastige en essentiële stedelij-
ke en sociale vraagstukken: vaste 
voedselvoorziening, gezondheids-
zorg, economische ontwikkeling, 
rechtshervorming, pacificatie, 
klimaatverandering. De twee meest gebruikelijke ma-

nieren om sociale vraagstukken 
aan te pakken, aldus Kahane, zijn 
de twee extremen van agressieve 
oorlogsvoering, of onderdanige 
vrede. Geen van deze twee ma-
nieren werkt. ‘Wij kunnen pro-
beren onze geweren, ons geld of 
onze stemmen te gebruiken om 
door te drukken wat we willen 
ongeacht wat de anderen wil-
len - maar uiteindelijk zullen die 
anderen terugduwen. Of we kun-
nen proberen niets aan niemand 
op te dringen—maar dat brengt 
geen enkele verandering in onze 
situatie.’  
In zijn boek onderzoekt Kahane 
een manier die noch oorlog, noch 
vrede is, maar een gemeenschap-
pelijke creatie. ‘Om gemeen-
schappelijk nieuwe sociale werke-
lijkheden te creëren, moeten we 
werken met twee verschillende 
fundamentele krachten die met 
elkaar in spanning staan: macht 
en liefde (mijn cursivering). Ka-
hane maakt gebruik van de defi-
nities van macht en liefde als ge-
suggereerd door de theoloog Paul 
Tillich. Tillich definieert macht 
als “de drang van alles dat leeft 
om zichzelf te verwezenlijken, 
met toenemende intensiteit en 
extensiteit”. In deze zin is macht 
de drang om het eigen doel te be-
reiken, het karwei te klaren, en te 
groeien. Tillich definieert liefde 

Een nieuwe summer of love

als “de drang gericht op de her-
eniging van de afgescheidenen.” 
In deze zin is liefde ‘de drang om 
opnieuw contact te maken en 
datgene heel te maken wat stuk 
is of stuk lijkt te zijn.’ 

Deze notie van de liefde als de 
‘drang opnieuw contact te ma-
ken’ is de voedingsbodem voor 
de opkomst van een heel scala 
aan zogenaamde next genera-
tion instituten. Zij organiseren 
evenementen en maken gebruik 
van “sociale technologieën” met 
als gemeenschappelijk doel het 
kweken van bewustzijn en col-
lectieve actie mogelijk maken. 
Het Presencing Institute maakt 
bijvoorbeeld gebruik van een 
proces genaamd “Theory U” als 
onderdeel van haar streven een 
“Global Awareness Based Action 
Research University” op te rich-
ten. Otto Scharmer, die Theory 
U bedacht, geeft workshops over 
de hele wereld waarin gemengde 
groepen ‘gemeenzaam voelen en 
gemeenzaam een positieve ver-
andering teweegbrengen.’

Een andere nieuwkomer, het 
Elos Institute in Brazilië, is een 
sociale non-profit organisatie die 
in 2000 werd opgericht door een 
groep stedenbouwkundigen en 
architecten. Het doel is ‘het in 
gang zetten van de beweging om 
de wereld waar we allemaal van 
dromen werkelijkheid te maken, 
en wel meteen’. Elos heeft een 
gezamenlijk spel ontwikkeld met 
de naam Oasis, een spel dat ‘ge-
meenschappen wakker schudt en 
verbetert door middel van snelle 
acties met grote impact’. Dergelij-
ke acties hebben meestal betrek-
king op NGOs, lokale overheden, 
en mensen uit andere, nabijgele-
gen buurten van de stad. Als een 
kruising tussen een architectu-
rale charette en het oprichten 
van bouwwerken in Amish-stijl 
eindigen Oasis spellen meestal 
met het op stel en sprong in het 
leven roepen van een marktplein, 
een park, een dagopvang of een 
cultureel centrum. En dan is er 
ook nog het Alia Institute in Ha-
lifax Nova Scotia, dat een ontwik-
kelingsmodel voor leiderschap 
propageert waarin intensieve 
modules voor het aanleren van 
vaardigheden onderwezen door 
pioniers in de verschillende vak-
gebieden samengaan met mind-
fulness meditatie, creatieve pro-
cessen en plenaire dialogen. Deze 
en andere instituten gaan samen 

in een netwerk met de naam 
Art of Hosting (www.berkana.
org/www.artofhosting.org) . 
Deze wereldwijde gemeenschap 
maakt gebruik van zogenaamde 
“geïntegreerde participatieve 
veranderingprocessen”, kaarten, 
en planningsinstrumenten “om 
groepen en teams te betrekken 
in een betekenisvolle dialoog, in 
doelbewuste samenwerking, en 
door groepen ondersteunde ac-
ties voor de gemeenschappelijke 
goede zaak”. 

Als de overvloed aan new age 
kreten die deze instituten ge-
bruiken je nerveus maken, ben je 
niet de enige. De tijdloosheid en 
waarde van hun werk is zinnig, 
maar hun esoterisch taalgebruik 
en de constante focus op het 
woord “leiderschap”, geeft deze 
institutionele tak van de liefdes-
beweging een sekteachtig luchtje. 
In bredere lagen van deze cultuur 
neemt het liefdesgehalte lichtere 
vormen aan. Deze zomer hing ik 
rond met een stelletje slimme en 
energieke twintigers die zowel 
thuis lijken te zijn in het spelen 
van Oasis spellen met probleem-
gemeenschappen, als wild feesten 
op festivals als de Secret Garden 
Party.  Deze nieuwe liefdesgene-
ratie is zich terdege bewust van 
de uitdagingen die overleven in 
de komende tijd met zich mee 
zal brengen. Maar zij lijken vast-
besloten deze uitdagingen met 
plezier tegemoet te treden. Hun 
positieve energie is een mooie 
aanvulling op het werk van de se-
rieuze new age instituten.
Maar zoals ik hierboven al stelde, 
woorden kun je niet eten. En ge-
schoolde verlichting, hoe mee-
voelend en kundig ook, is een 
middel tot het doel – geen doel 
op zich. Praktische vaardigheden 
zijn een essentieel deel van de 
mix. De focus op praktische voor-
bereiding verklaart de snelle groei 
van de Transition Movement. 
Het overgangsmodel ‘spoort ge-
meenschappen aan kwesties als 
olieschaarste en klimaatverande-
ring eerlijk onder ogen te zien’ en 
zich de vraag te stellen: ‘gezien 
alle aspecten van het leven die de 
betreffende gemeenschap nodig 
heeft om zichzelf te onderhouden 
en op te bloeien, hoe gaan we onze 
veerkracht opnieuw opbouwen 
als antwoord op de olieschaarste, 
en hoe gaan we onze koolstofuit-
stoot drastisch terugbrengen als 
antwoord op de klimaatverande-
ring?’ De hoofdactiviteit van een 
zogenaamde Transition Town be-
staat uit Energy Descent Action 
Planning (EDAP). (www.tran-
sitionculture.org). Rob Hopkins, 
die het proces ontwikkelde en de 
beweging oprichtte, beschrijft het 
vermogen van een gemeenschap 
om deel te nemen aan een  EDAP 
als “veerkracht”.
Op een kleinere schaal maar niet 
minder met de voeten in de aar-
de, bevalt mij de Radical Urban 
Sustainability Training (RUST) 
in Albany, New York. Deze inten-
sieve cursus gaat over het reini-
gen van vervuilde oppervlaktes 
door het gebruik van planten, 
schimmels en bacteriën; het op-
vangen van regenwater; aquacul-
tuur door het gebruik van meer-
tjes, planten, vissen en algen; 
het composteren met wormen en 
larven; het kweken van eetbare 
en medicinale paddenstoelen, 
enzovoort. Dit is een benadering 
die ver verwijderd is van de lei-
derschapstraining van de new age 
instituten, en van de nieuwe hip-
heid van het festivalcircuit. Maar 
het lijkt waarschijnlijk dat we alle 
drie de bovenstaande benaderin-
gen nodig zullen hebben. 

‘Een vraagstuk is dynamisch 
complex als oorzaak en gevolg 
van elkaar afhankelijk zijn en 
ver uit elkaar liggen qua ruimte 
en tijd; dergelijke vraagstukken 
kunnen niet met goed gevolg een 
voor een opgelost worden, maar 
alleen door het systeem als een 
geheel te zien.

Een vraagstuk is sociaal com-
plex als de betrokkenen in kwes-
tie verschillende perspectieven 
en belangen hebben; dergelijke 
vraagstukken kunnen niet met 
goed gevolg door deskundigen 
of autoriteiten opgelost worden, 
maar alleen door de betrokke-
nen zelf erbij te betrekken. 

En een vraagstuk is generatief 
complex als de toekomst van het 
vraagstuk in wezen onbekend en 
onbepaald is; dergelijke vraag-
stukken kunnen niet met goed 
gevolg opgelost worden door toe-
passing van zogenaamde “best 
practice” oplossingen uit het 
verleden, maar alleen door het 
kweken van nieuwe, “next prac-
tice” oplossingen.

bron: Power and Love, A Theory 
and Practice of Social Change, 
Adam Kahane

Gegeïntegreerde par-
ticipatieve verande-
ringprocessen  

De beoefenaars van  
de liefde  

Naar beste kunnen 
overleven

De praktijk met de 
voeten in de aarde

Secret Garden Party 2010 (foto: Danny North)
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