
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soms lijkt de echte werkelijkheid 
onecht, soms lijkt de virtuele, 
schijnwereld echter-dan-echt, kun je nog 
een grens aangeven? kun je zien wat echt   
is en wat niet echt is? Wat is eigenlijk  
echt, eigen of authentiek voor jou?  

WAT IS WAAR EN WAT IS SCHIJN? En kun je dat zien? 

 
 WAT IS FEIT EN WAT IS FICTIE? Of kan fictie (in film en kunst) juist aanvoelen als heel echt, als feitelijk?  

…en kan de werkelijkheid soms een vreemde schijnvertoning lijken…!  

…GELAAGDHEID? DIEPGANG?   

 
 
 
 
 

                                       
                                                                                                                                                                         Wat vind jij nu belangrijk en interessant? Wat is volgens jou waarheid, goedheid of schoonheid? Wil jij contexten laten  
                                                                                                                                                                         collapsen of betekenis creëren in beelden? Ga jij voor het verbeelden van absolute waarheid, goedheid en schoonheid                                                             
                                                                                                                                                                         of voor de mix van feit en fictie, van waarheid en schijn? Kun je in beelden eenduidigheid in betekenis creëren of kan dat niet?                                                                                                                                                                                      

Kun j                                                                                                                                            Kun je door contexten (&media) te collapsen juist nieuwe betekenissen op nieuwe manieren verbeelden?
                   (Eerst iets schilderen, dan fotograferen en dat weer schilderen, of een lichaamsobject maken, dat fotograferen en die foto weer op een lichaamsobject maken etc. etc.)  

  

CONTE XT

The Innovation of Loneliness  
“We use technology to define ourselves by sharing our thoughts and feelings, even as we’re having them. 
Furthermore, we’re faking experiences so we’ll have something to share so we can feel alive. We slip into 
thinking that always being connected is going to make us feel less alone, but we are at risk because the 
opposite is true.” Sherry Turkle – connected but alone (TED talk)    (Foto: De onzichtbare man - fotoserie 
Michiel Voet, over een illegale man in Nederland). 

As more and more tools emerge to help us communicate, are we instead 
becoming less-connected? It’s increasingly difficult to properly portray 
emotion and other non-verbal cues through today’s popular means of 
communication. A face-to-face meeting or a phone call will always be more 
personal to some, but nowadays there are those who would rather receive 
an email or a Facebook message. What do you think?  Tarun Gehani. 

 

Context Collapse - Who am I ?  
Een oneindig aantal contexten wordt over elkaar heen gelegd tijdens 
één opname met de webcam, een twitterbericht, een facebookpost 
etc. De beelden, handelingen en woorden die door de lens op een 
bepaald moment vastgelegd worden, kunnen verzonden worden over 
de hele planeet en voor altijd bewaard worden.  
De lens van de webcam wordt de poort naar een ‘zwart gat’ waarin 
alle tijd en ruimte weggezogen wordt – en bijna alle mogelijke 
contexten. Prof. M.L. Wesch. 
 

 

CONTEXT COLLAPSE - WAT IS DAT?  
Letterlijk vertaald 'de ineenstorting van 
context,' maar wellicht beter te begrijpen als 
het 'in elkaar grijpen' van eindeloos veel 
contexten, waardoor het zo diffuus en weinig 
eenduidig wordt dat er in feite van context 
steeds minder sprake is. Een fascinerend 
fenomeen met ingrijpende gevolgen voor de 
manier waarop we de wereld begrijpen en 
ervaren. - R.Wijnberg - De Correspondent. 

 

Van wie is de oscar-selfie?

Histagram = history + instagram   
bedacht door:  
Gavin Alaoen and Gusto NYC 

 



Zijn en lijken? Kunst, waarheid, fictie en emoties.  
We leven in een tijd waarin beelden steeds meer het wereldbeeld beheersen. Een wereld zonder beelden is bijna niet 
meer voorstelbaar. Beelden kunnen ideeën, meningen, feiten, suggesties, illusies, gevoelens en sferen oproepen. In 
de kunst, werken beeldend kunstenaars met allerlei beeldende media: ze verbeelden hun gedachten, ideeën, 
gevoelens en meningen in hele specifieke vormen. Kunstenaars proberen betekenis te geven, door de wereld niet 
alleen vanuit het verstand (rationeel) maar vaak ook via hun ervaringen (zintuigen) en gevoelens te beschouwen. 
Een wereld die momenteel gekenmerkt wordt door globalisering, technologie, economisch denken en 
individualisering. De wereld van internet die zich ooit beperkte tot het computerscherm alleen, is uitgebreid naar 
onze echte wereld: met onze smartphone en (straks) onze google-glasses beschouwen we de wereld. Kunnen we 
dan nog echt van onecht onderscheiden? Welke rol spelen onze emoties en onze zintuigen in die technologische 
wereld? Wat zijn de voordelen van het leven in die schijnbaar transparante virtuele wereld? Wat zijn de voordelen 
van een wereld waarin alles van iedereen direct opvraagbaar is en je met je google-glass de emoties kunt laten 
vaststellen van degene waar je mee praat? Welke rol speelt kunst in een dergelijke wereld nog of juist? Wat kan 

kunst aan betekenis toevoegen? Hoe kan kunst empathisch vermogen (jezelf 
inleven in anderen) en zintuiglijke ervaringen en emoties verbeelden in deze 
'nieuwe' transparante wereld? Wat is waarheid en wat is schijn? Wat is feit en 
wat is fictie? Wat is volgens jou belangrijk en hoe kun jij dat verbeelden in jouw 
werk?  
 
VOELEN "Kunst is niet een kwestie van een onschuldige smaak. Er bestaat geen 
‘neutrale’ kijk op. Kunst is er, om ons te bevrijden van de dictatuur van onze 
kultuur. Onze eigen – niet van buiten, maar van binnen. Kunst is er, om ons te 
herinneren dat alle wetten van wat mooi is en waardevol, door mensen 
gemaakt worden en dus altijd voor verandering vatbaar zijn.“ Marlene Dumas. 
(2012). Speech bij het in ontvangst nemen van de Vermeerprijs. 

WAARNEMEN  "Er is een verschil tussen gangbare en uitdagende aanspreking van de waarneming."   
Van Maanen. (2005). Als alles kunst heet vervaagt de waarde van kunst voor de samenleving. Boekman 65.  
DENKEN "Het ervaren van een kunstwerk zet denkramen open, bereikt verrassende gebieden op zowel emotioneel 
als cognitief niveau en is daarmee een onmisbaar onderdeel van het onderwijs op scholen van allerlei typen 
onderwijs." Muziektheatergezelschap Orkater. (2012). Over de voorstelling 'Kamp Holland'. CREEREN “Als ik mezelf 
loopbaanadvies moest geven voor over vijftig jaar dan zou ik kijken naar alle dingen die een computer kan doen. 
Dus alles wat gebaseerd is op feiten en logisch redeneren. En dat zou ik mijden als de pest. En dan zou ik kijken 
naar wat een computer nooit kan. En dat zou ik gaan doen. Dingen zoals kunst, poëzie en creativiteit. Die zijn per 
definitie menselijk.” Ben Hammersley, Hoofdredacteur Wired UK in VPRO Tegenlicht, 14-10-2013 
LEREN  "Degenen die geleerd hebben van de kunstvakken - nieuwe patronen te herkennen, weten hoe je van je 
eigen fouten kunt leren en hoe je problemen kunt oplossen door je voorstellingsvermogen te gebruiken - zij zijn 
degenen die de nieuwe antwoorden zullen kunnen geven die we het meest nodig hebben in de toekomst." Ellen 
Winner & Lois Hetland. (2007). Art for our sake.   
SAMENWERKEN EN SAMENLEVEN "De ontwikkeling van cultuur was voor Homo sapiens een enorme vernieuwing; 
ze leidde tot het ontstaan van een taal en een gemeenschappelijk cognitief netwerk van inzichten dat kennis of 
levensduur van het individu overstijgt, waar volgende generaties een beroep op kunnen doen en dat ook van 
generatie op generatie wordt doorgegeven. Culturen verspreiden deskundigheid: er zijn vroedvrouwen en 
genezers, krijgers en bouwers, boeren en wevers. De kennis binnen elk van die domeinen wordt gedeeld, en 
degenen met het diepste inzicht zijn de gidsen en leraren voor de anderen." Daniel Goleman. (2013). Aandacht. Het 
fundament van emotionele intelligentie.  
 
Emoties en dat wat mensen menselijk maakt: 
Basis emoties zijn universeel en aangeboren, dat zijn: blijdschap, angst, boosheid, verdriet, verbazing en walging. 
Deze emoties zijn fysiek te ervaren. Er zijn nog meer emoties, dat had je vast zelf al bedacht: liefde, schuld, 
schaamte, verlegenheid, trots, afgunst en jaloezie. Deze emoties zijn meer verbonden met je gedachten en zijn ook 
voor een gedeelte cultureel bepaald. In de kunst wordt vaak de menselijke conditie (datgene wat mensen voelen 
en ondergaan) centraal gesteld. Gevoelens van liefde, angst, verdriet, blijdschap, afgunst zijn de aanleiding geweest 
tot talloze songteksten, beelden, opera's, balletstukken. Roméo en Julia; liefdesliedjes; smartlappen; romantische 
films; spannende games of blockbusters of opera's: allemaal gaan ze over dat wat mensen menselijk maakt en over 
de worsteling met allerlei emoties. Ons inlevingsvermogen - empathie - maakt dat we ons in kunnen leven in 
anderen, in hun overwegingen, afwegingen maar ook in hun emoties. Door naar kunst te kijken of luisteren, 
kunnen we door het meeleven vaak beter begrijpen waarom iemand in een bepaalde situatie heeft gehandeld 
zoals hij of zij handelde. Het gaat in de kunst vaak niet om zwart-wit denken maar juist om allerlei verschillende 
benaderingen of perspectieven van waaruit je over iets kunt nadenken of hoe je verstand en je gevoel soms 
verschillende oordelen vellen. Kunst kan je even laten ontsnappen aan de alledaagse wereld en je in een wereld 
laten zijn waarin je allerlei ervaringen, situaties en mensen meemaakt die je leven kunnen verrijken en je 
gedachtegoed kunnen verbreden of verdiepen. Maar ook kan kunst humoristisch of spannend zijn: kunst met als 
doel om te vermaken is van alle tijden. In de kunst van nu zie je dat kunstenaars zich niet alleen door de 'menselijke 
conditie' laten inspireren maar ook iets vinden of willen zeggen over de tijd en de maatschappij waarin we leven 
(zie bijv. Orphée met livebeelden van comapatiënte Els; de onzichtbare man - van Orkater en Michiel Voet; de 
fotowerken van Martin Parr en van Noémi Goudal; de fotocollages van Grégoire Alexandre; de beelden van Antony 
Gormley; de schilderijen van René Magritte; de worldpress-photo's en veel andere persfoto's; de schilderijen van 
Marlene Dumas.)  

 
De Onzichtbare Man - Orkater & Michiel Voet 
Amsterdam-Noord, 1994. Kunstenaar Michiel Voet stuit in zijn atelier op de NDSM-werf op de 
Algerijnse vluchteling Karim Ramtani. De plotselinge aanwezigheid leidt tot een bijzondere 
samenwerking tussen hem en de kunstenaar: De Onzichtbare Man. De theatervoorstelling begint in 
het atelier van Michiel Voet. Daar vertelt hij het verhaal van Karim Ramtani, over de fascinatie die 
hij ontwikkelde voor het ongrijpbare leven van deze vreemdeling. Ongepolijst en bizar. Vervolgens 
wordt het publiek meegenomen naar een scheepsbouwhal op de NDSM, het wasteland van 
Amsterdam-Noord. Daar wacht Karim Ramtani. Hij vertelt hetzelfde verhaal, maar dan vanuit zijn 
perspectief. Over hoe hij ooit aankwam in Amsterdam vanuit Algiers. Over zijn verborgen leven in 
Europa. Over het kunstproject waarin hij in terecht kwam. Over de absurdistische ensceneringen 
waarin hij figureerde, vaak vol verbazing en ongeloof. Over de gesprekken die hij voerde met de 
kunstenaar en over zijn dromen in Europa. Karim Ramtani geeft het publiek toegang tot een 
onzichtbare en illegale wereld in Amsterdam. 
 
 
 
 
Winnende worldpress photo van John Stanmeyer. Djibouti City, Djibouti. African 
migrants on the shore of Djibouti City at night raise their phones in an attempt to catch 
an inexpensive signal from neighboring Somalia—a tenuous link to relatives abroad. 
Djibouti is a common stop-off point for migrants in transit from such countries as 
Somalia, Ethiopia and Eritrea, seeking a better life in Europe and the Middle East 
 

 
 
 
The Diving Bell & butterfly vertelt het waargebeurde verhaal van Jean-Dominique Bauby, de 
Franse Elle-hoofdredacteur die door een beroerte bijna helemaal verlamd raakte. Hij leidt volgens 
de dokters aan het locked-in syndroom wat zoveel betekent als gevangen zitten in je eigen lichaam. 
Zijn hersenen functioneren nog, maar hij kan niet bewegen. Hij zit zoals hij zelf zegt, gevangen in 
een duikersklok (the diving bell), maar kan hieruit ontsnappen door opnieuw geboren te worden 
als vlinder (and the butterfly). 
 

‘Orphée’ met livebeelden van comapatiënte Els Kasper Jansen | NRC-handelsblad 
In de Griekse mythe van Orfeus en Eurydice leeft de na een giftige slangenbeet gestorven Eurydice 
in de onderwereld. De goden geven de zanger Orfeus toestemming haar op te halen, mits hij haar 
niet aankijkt. Eurydice bevindt zich weliswaar in de Elyseese velden, het vip-deel van de 
onderwereld, maar ook daar is het schimmenrijk kil en onaangenaam, zoals de in zijn hiel getroffen 
Achilles zegt tegen de bezoekende Odysseus. Op het podium van de Munt in Brussel tijdens de opera 
Orphée et Eurydice van Gluck zien we een Eurydice van nu. Het is Els uit Ronse, geboren in 1986, moeder 
van twee kinderen en begin vorig jaar getroffen door trombose in de hersenstam. We zien haar op video-
opnamen in het ziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek, 14 kilometer van Brussel. Ze is verlamd en kan 
alleen via knipperen met de ogen met haar man Daniël en haar omgeving communiceren. Met nog 
al haar verstandelijke vermogens leeft Els in een andere wereld met haar pseudo-coma of locked-in 
syndroom. In de voorstelling van de Italiaanse regisseur Romeo Castellucci, die begint met haar 
biografie, zien we de opera van Gluck op haar geprojecteerd. Orfeus’ afdaling in de onderwereld is 
de licht-wazig gefilmde dagelijkse gang van Daniël naar het ziekenhuis, een eindeloos doolhof van 
gangen en kamers. Daar zien we ook Els, tussen foto’s van vroeger en speelgoed voor als haar 
kinderen komen. Het emotionele effect van deze strenge, sobere mix van kunst, verbeelding en 
realiteit op de toeschouwer is onbeschrijflijk, overweldigend en hartverscheurend. De alt Stéphanie 
d’Oustrac zingt de rol van Orfeus met grote intensiteit en dramatiek. Het wringt maximaal als in het 
operaverhaal Eurydice zingt in de persoon van sopraan Sabine Deveilhe en later dankzij Amor weer 
terechtkomt in de bovenwereld. Het is het enige echte decor: een romantisch boslandschap met 
een Griekse tempel onder een vale maan. Els hoort elke voorstelling in de Muntschouwburg via een 
koptelefoon. Aan het slot zien we Daniël die weer afnemen, hij streelt Els drie keer over het hoofd. 
Wordt dit soort grensverleggende reality-opera een trend? Castelucci gaat met toestemming van alle 
betrokkenen zeer kies en terughoudend te werk. Maar bewaar ons voor minder 
consciëntieuze navolgers. Orphée et Eurydice van C. W. von Gluck (bewerking Hector 
Berlioz) door de Muntopera Brussel o.l.v. Hervé Niquet. Enscenering: Romeo 
Castelluci. Gezien: 18/6 Muntschouwburg Brussel. Aldaar nog te zien t/m 2/7. Gratis 
online streaming: 9-29/7 via www.demunt.be 5 

 

                  
 
Man Kind  
 
(or here's to those who inspired me) 
 
This is not the times 
for The Family of Man’s smiles. 
We travel in disguise, 
so how would you know 
friend from foe? 
 
The devil is back, as two-faced 
and as polarizing as ever. 
Who’s side you are on 
depends on where you’re from. 
 
But for those of us like Edward Said 
the tension between 
the first names and last 
determines what comes to pass. 
 
Here is to the popular culture 
of image suppliers, 
the embedded journalists, the media managers, 
the hotel warriors and the airport artists. 
 
Here’s to portraiture, more or less, 
used by polititians, martyrs, murderers 
the military…be my guest 
 
Here’s to the skull of Charlotte Corday 
who assasinated Marat, quite calmly they say 
and faced the guillotine without rage 
at 24 years of age. 
 
Here’s to the posters that Ad van Denderen 
photographed in the region of the West Bank. 
Here’s to the Israeli soldiers who refuse to fight 
in the occupied territories. 
 
Here’s to Amos Oz who spoke about the fact 
that the Jews and the Arabs are both 
former victims of the same oppressor. 
This makes their conflict harder not easier. 
They have both been humiliated, 
discriminated and persecuted by 
European Civilization. 
 
Here’s to the guys that took a trip from 
Birmingham 
to Pakistan, and then to Afganistan, but met the 
USA, 
and ended up in Gauntanamo bay. 
 
Here’s to the actors of Shouf Shouf Habibi. 
Here’s to the boys in the streets of Amsterdam. 
Here’s to the difference between  forgetting and 
forgiving. 
Here’s to the distinctions between, freedom, fate 
and destiny. 
 
Here’s to where we start and where we go from 
there. 
Here’s to the fact that life is round 
and what comes around 
stays around 
and for better or worse 
we are part of the same kind. 
 
Marlene Dumas,  
Amsterdam, September 2006.  


