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Rafaël Rozendaal (NL/USA)
Abstract Browing, 2015
Stel je het web voor als zee van felgekleurde vlakken. Alle basale visuele informatie
ruisvrij, alle impulsen abstract genot in full
color! Met Abstract Browsing kun je de
kernwaarden van de design-esthetiek van
het tumultueuze web ervaren, zonder tekst.
De Abstract Browsing software-plugin is
gratis online verkrijgbaar, en zijn fysieke
uitingsvormen - websites als enorme wandkleden - luisteren nu de witte kubus-muren
van galerieën, musea en particuliere
verzamelaars op.
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ROSA MENKMAN

Door Mieke Gerritzen (MOTI/The Image Society)

We weten te veel

Voor u ligt de speciale uitgave van de beeldcultuurkrant over kunst in
het datatijdperk. Honderd jaar geleden, tijdens de Dada beweging
leefden er zo'n 1.8 miljard mensen op aarde en de teller staat inmiddels op ruim 7 miljard. De exponentiële groei van de bevolking heeft
consequenties voor de samenleving. Want, meer mensen, meer
ideeën, meer kennis, meer dingen, meer data! Maar wat we precies
onder data verstaan, daar verschillen de meningen over. Data heeft
iets dubbels; enerzijds zijn het feitelijke gegevens, dat is wat we
weten, maar anderzijds lijkt het een ongrijpbare materie die zich
verbergt in de cloud, zoals we dat tegenwoordig noemen. Omdat we
de cloud niet kunnen waarnemen en dus ook geen vat kunnen krijgen
op de data die zich daar schuil houden, wordt de atmosfeer rondom
data enigzins mysterieus. Wij zijn data.
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MICHAEL MANDIBERG

Dada Manifesto 1918
Automatische vertaling
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ERICA SCOURTI

iPhone reminders

IMG

Het verleden is data, en de toekomst wordt data. Data is orde en data
is chaos. Het feit dat we onze verbeelding kunnen loslaten op data is
een goede reden om de relatie te leggen met Dada. Niet alleen de
woordrijm maakt deze verbinding compleet, ook het besef dat zowel
Dada als Data onbestendig is. Van Dada weten we dat het een sterke
band met kunst had, dat het een non-beweging was die aan het begin
stond van de systeemwereld waar wij nu in leven, omringt met computers. En van Data weten we dat ze een gevolg zijn van van die
systeemwereld. Dada wilde de vooruitgang stilzetten en het verleden
vergeten. Data kondigt een toekomst aan die zo massaal is dat we niet
met zekerheid kunnen zeggen dat mensen de belangrijkste soort op
aarde zullen blijven. Over 30 jaar zijn er weer 2 miljard mensen bij met
bijbehorende dingen, beelden en kennis, dus data. En kunst? Wat
wordt de toekomst van kunst? De mens fuseert met de systemen en
dat proces zou wel eens het grootste kunstwerk ooit kunnen worden.
Wij zijn Data.

RUBEN PATER

Whole Net Catalogue

Function

BENI BISCHOF

The Whole Net Catalog functions as an
evaluation and access device. With
it, the user should know better what
is worth getting and where and how to
do the getting.
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DIY 3D Virtual Reality Glasses

DIY VR glasses are now available for Linux and Chromecast API.

RLTC 32

Collage zonder titel
An
is
1)
2)
3)
4)
5)

item is listed in the CATALOG if it
deemed:
Useful as a tool,
Relevant to independent education,
High quality or low cost,
Easily available by mail,
Can be built by the user.

CATALOG listings are continually
revised according to the experience
and suggestions of CATALOG users and
staff.

MCKENZIE
WARK
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Graphic from
tutorial.

Police Violence Cam

RetroDada Manifest V.1.1*
WWW: toolz.onion
PGP: 09E7 F817 FDB1 0990 DC9A
5101 8BC7 27C8 5238 F04B

All prices in Renmibi pegged Litecoin
(RLTC) 2024 exchange rate.

Used bike helmet with SJCAM
Original SJ4000 WiFi camera.
Full HD recording and shock
proof.
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4D Printer DIY Kit

This easy 4D printer kit uses the salvaged printhead carriage connected with a DC gear motor
with Arduino and alarm clock to create time based objects. Record and print objects in
movement faster than ever.
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Phone Hacking Kit

Use an Arduino with Nokia 6150
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Darknet Rough Guide

Deze krant begint met een uitdagend manifest dat vooral onze creativiteit op de proef stelt. Want anno 2016 zijn we nog normale mensen
met een creatieve geest die met een eigen stijl, een eigen taal en
fantasie, meningen en ideeën tot uitdrukking brengen. Hoewel de
invloed van de systemen in artistieke kringen en netwerken flink
voelbaar is, hebben de kunstenaars, schrijvers, denkers en ontwerpers
in deze krant zich zo autonoom mogelijk opgesteld. Ze laten de eerste
verschijnselen zien die de mens en het syteem zichtbaar verbindt,
maar ze tonen ook interessante crashes en glitches; oneffenheden die
ons tot kunstzinnige hoogtepunten kan leiden. Voorlopig zetten we de
rauwe vlezige data af tegen de harde feiten en lange lijsten. De data in
deze krant is door mensen verzonnen, verbeeld, bewerkt of gekopieerd. Mensen maken data en data maakt de mensen. Wij zijn Data.

Banned 2017 edition of the Darknet rough
guide. Tutorials on SMS4TOR and onionland
etiquettes. Including 45 maps and useful
addresses.
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Drone WiFi Jammer

Four 2.4GHz AV transmitters with battery. Umbrella and
strainer as an ampliﬁcation dish. Reach 20 meters. DIY
or prefab. Useful to jam consumer drones that use a WiFi
connection.

RLTC 149,99

postpaid

1337 Dictionary

The 1337 dictionary (2020 edition)
hacking is
so-called
‘smart’
Deze for
uitgave
een initiatief
van MOTI, Museum
of the Image in samenwerking met AKV | St.Joost
serves as a reference for N00Bs
phones. Images monochrome
and MAPOTIs to the contemporary
graphic 5 lines screen.
Hogeschool (centreforartanddesign.org)
enandThe
Image Society (imagesociety.nl)
en Avans
lingo. Read up
learn.
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Salvador Dali en Coco Chanel, 1947
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PETER LUNENFELD

W h ole N et C a ta lo g - A c c e ss 2 To olz

Abstract Browsing

TEYOSH

Eric Robot door Captain William H. Richards, 1928
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RAFAEL ROZENDAAL

HET DATAÏSTISCH MANIFEST 2016

EN HOE GAAT HET MET DE ESTHETIEK?

MORE
DATA
MORE
I KNOW ART

PROLOOG

In 1916 maakte Dada de esthetische praktijk weer relevant. De Dadaïsten
– ik was één van hen – vonden de kunst opnieuw uit door de avant-garde
uit te vinden. We gooiden het kubisme, futurisme en expressionisme in een
mengvat om wapens te smeden tegen de oorlog en de verveling. Dada was
een echte Art of Impact. Wij Dadaïsten bewogen de wereld voorwaarts
door een creatief delirium in stelling te brengen tegen de hedendaagse
orgie van verwoesting. We gebruikten de kunst als een ontwrichtingsmethode. De esthetische praktijk betekende voor ons het zoeken naar een
alternatieve toekomst. Dit was de betekenis van de avant-garde: het
vinden van nieuwe manieren om de vraag te kunnen stellen: “Waar willen
we hiervandaan heengaan?”' Ik weet het omdat ik er bij was!

because I was there

Onder het Cabaret Voltaire bevond zich
een konijnenhol. Tsara nam de blauwe pil,
Jennings en Ball namen de rode pil. IK
NAM DE DERDE PIL. Ik viel dwars door
de tijd heen. Een quantum-konijnenhol,
dat me uitspuugde aan de andere kant
van een honderdjarig tijdsblok! Ik begrijp
het inmiddels: ik ben van Dada bij Data
terechtgekomen! Ik ben nu een Dataïst.
Het duurt even voordat je eraan gewend
bent, maar ik begin jullie wereld nu te
begrijpen. En de absolute noodzaak van
een Dataïstische beweging!
In 2016 overspoelen Data je zintuigen met
ultra-snelle inertie. Jullie roepen: Disrupt!
Disrupt! Disrupt! Maar leidt disruption
ook naar de toekomst? Wat gebeurt er als
de upgrade het surrogaat van het nieuwe
wordt? Kun je naar de toekomst upgraden? Of zijn we gevangen in een data
cloud? Luister, het verdubbelen van de
wereld omwille van surveillance en winst
is geen 'verandering'. Het is rondrennen
in cirkels. En hoe zit het met de Esthetiek? Het verzuipen in enen en nullen?! Je
wordt je daar steeds meer bewust van, en
opnieuw wend je je tot de kunst, en tot
design. ‘Droom een nieuwe economie
voor mij!' eist de creatieve industrie.
'Droom een nieuwe samenleving voor
mij!' eist de politieke activist. Maar hoe
kunnen kunst en design je vandaag de

dag redden, als ze zichzelf niet eens
kunnen redden?
Wanhoop niet! Ik ben gekomen om te
helpen! Kijk naar mij! Dataïsme is het
antwoord! Een Neo-avant-garde! Méér
'avant' dan enige 'garde' zich had kunnen
voorstellen! Het Dadaïsme daagde de
decadentie van de bourgeois-kunst uit.
Het Dataïsme moet een decadent systeem uitdagen, dat door data gedreven
simulaties van artistieke waarde genereert. Een bastaard-kind van een a-politieke politiek en commerciële aspiraties,
verwekt in een krakkemikkige neoliberale
caravan, waar het zijn treurige bestaan
leidt voor een televisie waarop niets
anders te zien is dan best-practice-programma's.
Dit is het Dataïstisch Manifest. Geschreven door de Dataïsten van 2016. Ik en
mijn algoritmische kameraden – echt en/
of denkbeeldig – die de ultieme richtlijnen
voor een mogelijke toekomst voorspellen.
De Dataïstische toekomst. Deze richtlijnen zijn functioneel als je bereid bent je
eraan te houden, noodzakelijk als je
bereid bent hun transgressieve bedoelingen te erkennen, perfect toepasbaar als
ze met een heldere, consistente geest
worden aanvaard. En ze moeten zodra
dat mogelijk is worden ingeruild voor een
betere reeks richtlijnen!

DON'T TRUST
SLOGANS!
(unless they are yours)

UN-SYNC YOUR LIFE>
TECHNOLOGY IS NOT
A RELIGION>
DON’T UNPLUG,
UNFOCUS>
Dada was voor kunstenaars en intellectuelen een vlucht van een punt waarop geen
terugkeer meer mogelijk was. Het Dataïsme
tracht een ietwat analoge reactie uit te
lokken op een toestand van de samenleving
die velen van ons als restrictief ervaren. Het
leven onder de condities van Big Data
verandert de bevolking in een kudde.
Communicatie en sociale interactie dege-

neren in Big Data-handelswaar. Lifestyle is
het nieuwe productieproces geworden. De
productiviteit, voorheen een managementobsessie, bepaalt nu het menselijk bestaan.
Het is niet mogelijk te ontsnappen aan
synchronisatie, cloud-updates en autosharing. Kunnen we de technologie weerstaan? Zij maakt deel uit van ons leven. En
toch moeten er keuzes worden gemaakt!

DON'T DESIGN THE
FUTURE> KEEP CALM>
Het ontwerpen van de toekomst is de
mantra van de creatieve innovatie: een
discursieve hamster-tredmolen die niets
anders produceert dan hete lucht en
ideologische scheten. De waarden ervan zijn
archaïsch, en de producten ervan gaan
rechtstreeks naar het museum. Making the
world a better place, wat een grap! Wie wil

er nu dat een stel Muppets je toekomst
ontwerpt? Als je een ontwerper wilt worden,
ren dan weg voordat je met hun ideologische
ziekte besmet wordt! Denk vooruit, wees
zuinig, maar val niet voor hun mengeling van
infantilisme en overdrijving! Design als 's
werelds magische oplossingsmachine?
What Design Can Do – my ass!

3D PRINT SOLUTIONISM?
THOU IST ORACLE!>
GAME ON>
Er heerst algemeen onbegrip over de rol van
de ontwerper. Hij of zij heeft de rol gekregen
van een allesomvattend orakel. In het hedendaagse, rommelige alles is dat nogal een
taak. We moeten bespreken of de ontwerper
daar klaar voor is. We moeten ook bespreken
of zulke Uber-taken überhaupt aan iemand
moeten worden toegewezen. Van ontwerpers
wordt verwacht dat ze optreden als de kritische, analytische burgerwachten van een

samenleving die steeds verder uiteenvalt, in
de hoop op verbetering. Wat zijn de instrumenten? Visualisaties! Geweldig, Wat
Buckminster Fuller niet voor elkaar heeft
gekregen, zullen de hedendaagse middelmatige design-'denkers' met gemak overtreffen.
Is dat niet een beetje Uber-optimistisch?
Ontwerp, denk, analyseer, plan, duh. Ga de
feiten na die achter je woede schuilen.
Misschien is het wel niet jouw woede.

NO SHARING

START
UP!
START
DOWN!
DON'T BE A
START-UP>
INFILTRATE
THE BUSINESS
BONANZA>
Het Dadaïsme had een appeltje te schillen met de bourgeoiscultuur. Dada en de Anti-kunst werden uitgevonden als nieuwe
vormen van klassenstrijd. Het shockeren van de gevestigde
orde door hun chique bastions van de hoge cultuur te bestoken
met nonsens, als een daad van artistieke bevrijding. Een nobele daad voor iedere kunstenaar. De hedendaagse kunstenaar is
een ondernemer. Waarin is de nobiliteit daarvan gelegen? De
artistieke ondernemer dreigt altijd overbodig te worden. Houd
je elevator-pitch! Maar wacht eens. Nee! Doe het toch maar
niet. Doe het tegenovergestelde.

DON'T ELEVATOR
PITCH>
BE SHY AND SOFT
SPOKEN,
PHYSICAL>
De persoonlijke slogan straalt ambitie uit, en het is gedaan met de
ironische zelfspot, nederig en charmant. De ambitieuze elevatorpitch, eloquent en ingestudeerd, stompt de zintuigen af. Het is als
een PowerPoint in persoon, vreselijk onpersoonlijk en – hoe informatief ook – buitengewoon efficiënt. Leer te mompelen, kruipen en
de lange, inefficiënte route te nemen! Niet wegens een gebrek aan
ambitie, maar louter om het verwachtingspatroon te doorbreken.
Wees klungelig en onhandig, stamel! Benadruk je problemen, niet je
hoogtepunten! Wees persoonlijk in iedere aanpak van alles, de
verpersoonlijking van de emotionele beschikbaarheid voor werk!
Wijs de inspanning niet schouderophalend af! Vat het niet samen als
je klaar bent, het zou sowieso duidelijk moeten zijn. Deel en update
niet, maar vier het gewoon!

DON'T DESIGN
FICTION>
OLD ISSUES>
DROP THE SCI-FI
DRAMATICS>
Speculatief design is in de mode. Maar waarom? Wat doet speculatie in
een systeem van functionaliteit en informatie? Data? Waarom, we hebben al meer dan genoeg verwondering en verbazing, dus laten we onze
denkbeeldige oplossing aan flarden speculeren. Ligt er een mondiale
catastrofe op de loer? Denk groot. Droom groot. Vergeet de artistieke
impressie van je bevrijdende Sci-Fi-design niet. Als de werkelijkheid het
zwijgen kan worden opgelegd door ontwerpdidactiek, liggen op elke
hoek logische misverstanden op de loer. De NGO als startup kan een
win-win voor de financiering zijn, maar naar alle waarschijnlijkheid is het
niets anders dan dubieuze retoriek. Als oude culturele problemen en
calamiteiten door design hadden kunnen worden opgelost, zou dat ook
gebeurd zijn. Er op kunstzinnige wijze (iemands?) zoetsappige debat van
maken is prachtig, maar niets dan lol vanwege de lol. Speculatieve
oplossingen zijn suggesties met een slechte functionele reputatie.
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DENY IDENTITY
AS A DATA
CONSTRUCT>
EMBODY
DATAESQUE
CONFUSION>
Onze digitale sociale constructies zijn lang niet zo onderdrukkend als de klassenmaatschappij van begin 20e eeuw. Of toch
wel? Data hebben ons met een paradox opgescheept. Als we
data zijn, als we worden gedefinieerd door de data die we
onophoudelijk verzenden en ontvangen, moeten we eerst onze
digitale huid afwerpen. Dit is de voorwaarde voor iedere artistieke inspanning. Probeer een Kafaëske-Dataëske makeover, al
is het maar digitaal, en geniet incognito in de schijnwerpers van
de sociale media-underground.

DON’T
NETWORK >
DON’T BE PART
OF THE DREAM
TEAM>

Wat is er nou overbodiger in een mondiale economie dan het
netwerk? Als je “glocaal wilt gaan,” doe het dan op zo'n manier
dat je creatieve werk ervan profiteert. Exporteer en blijf binnen!
De horden en de hoopvollen zijn weinig origineel, en zijn er
louter op uit te plezieren. Samendrommend in hippe waggelgang
om te delen en te vergelijken, zullen ze toekomstige antropologen verbazen door hun uniforme bereidheid om individueel te
stralen. Vergeet het netwerk van niets-wijzer-worden, en geniet
van de eenzaamheid!

BE UNISEX
ANONYMOUS>
BE THE
UNNAMED
OVERACHIEVER>

Er is vrijwel niets chaotischer en bevredigender dan anoniem
succes. We zijn er trots op dat we de uniformiteit van de arbeidersklasse achter ons hebben gelaten, maar we zijn alleen maar
de rustgevende optie van de massa-anonimiteit kwijtgeraakt. De
Dataïst beseft dat digitale (zelf-)optimalisatie een doodlopende
weg is. Maar kunnen we de logica van de data omkeren? Kun je
je, in plaats van gedwongen te worden je individualiteit te
optimaliseren, verschuilen in data? Laten we unisex anonymous
worden! Upload beelden van troosteloze betonnen oppervlakten,
onpersoonlijk en onverwoestbaar, naar je Facebook-pagina! Doe
niet mee aan gender-identificatie! Deel geen selfies! Delen was
al saai, je had er al eeuwen geleden mee moeten ophouden.
Omarm alles wat uniform, troosteloos en onpersoonlijk is, niet
als een statement, maar als een middel tot ontspanning! Digitale
Xanax voor degenen die overbelicht zijn. Werk onder de grauwsluier van het aan het werk zijn!

Di SCON NECT

!

INFLATE THE MAINSTREAM

DEFLATE MEDIOCRITY
DRAMA
ON
DISPLAY!

PART WITH CONVENTIONAL QUALITY>
EMBRACE
HYPERVISIBILITY>

DATA RIOTS

BE ANTI-AESTHETIC>
BE LOUD>
DON'T PLEASE>

AGAINST
INFOTAINMENT

DISTRUST TED TALK
THERAPY>
THE MESSIAH IS NOT
WEARING A MIC>
Ben je klaar voor wat quasi-religie in het
doe-het-goed, doe-het-beter debat? Er is
niets zo weinig overtuigend als goed-geformuleerde common sense. Voelt u het
functionele omhoog kruipen in een tijdsbesparende slogan-pitch? Bereid u erop voor
bedrogen uit te komen. Ja, de grootsten en
slimsten doen TED-talks als gekken. Het

intellectuele debat is gekaapt door een
pseudo-seculiere kerk van waarlijk Scientology-achtige proporties. Dit is ideologische aerobics op z'n best en op z'n
slechtst. Barbie meets Ken in een Sovjet-cultuurpaleis, 3D-printing als intellectueel massavernietigingswapen.
Weg, nu!

BE BORED>
AND BORING>
Er is al zo veel gezegd en er zal nog zo veel
worden gezegd, tot in de eeuwigheid, over
topprestaties in alle menselijke manifestatievormen. Er is geduld en vasthoudendheid voor nodig om een week, een maand
of een jaar lang te pieken. De nieuwigheid
verdwijnt sneller dan wat er top trending is
op Twitter. We moeten de hype overleven,
dat wil zeggen de treurige expressie van
onze sociale blindheid voor tijd en kwaliteit.
Echt verschil heeft tijd nodig om te groeien.
Rijping, ofwel creatieve groei, heeft tijd
nodig. Wees niet bang voor de cyclus! Wie

is er bang voor langdurigheid? De tijd van
creativiteit is een tijd van luilakkerij en
uitstel, inderdaad van rust. Laten we van de
rust, de traagheid en de luiheid een wapen
maken. Update de wereld liever niet. Laat
de creatieve Muppets hun update-aerobics
doen! I never promised you a Roosegaarde! Leer de complete marathon te lopen,
en kom bij ons terug als je dat kunt! En
oefen in de tussentijd maar zoveel als je
kunt! Als je dat doet, komt de verveling
goed van pas als afleiding voor het lage
verwachtingsniveau.

Onze economie draait op aandacht en
zichtbaarheid. Bedreigt dit de cultuur?
YouTube-beroemdheden zijn veel zichtbaarder dan de meeste aanstormende kunstidealisten. Blogs zijn nu al bijna twintig jaar
een bedreiging voor het mainstream-kwaliteitsjournalisme. Maar die cultus van de
amateur moet worden afgewezen. Als we het

Niet anti-design, maar anti-esthetiek. De
verheerlijking van de mooie raspaardjes van de
esthetiek van morgen is vandaag de dag saai
en repetitief. De supercoole grungy houding
jegens bedrijfsesthetiek heeft ook zijn beste
tijd gehad. Mag het alsjeblieft louter tekst en
vorm zijn, communicatie en sfeer, volume en
kleurintensiteit?

over cijfers hebben, dan is er iets te zeggen
voor een nieuwe creatieve aristocratie. Wees
een kunst- en media-Aristo-Prole en haal de
views binnen! En laat lelijke advertenties op
je site via je ad-sales-agent opnieuw met de
esthetiek van succes rotzooien! Laat je op de
lelijke manier betalen, wees geen dociele
creatieve ondernemer!

Denk erom niet te vervallen in nostalgisch
geherkauw en herinneringen aan design dat de
uiterste houdbaarheidsdatum allang voorbij is.
De terugkeer van de speelse knipoogjes naar
dat verleden dat beter vergeten kan worden, is
een merkwaardig voorteken van een provocerend nieuw designtijdperk. Laat de retro aan
Etsy-gebruikers en de volkskunst!

DISRUPT FUNCTION
AND EMBRACE DRAMA>
POUT, PLAY, PONDER,
PRODUCE>
Drama in de kunst heeft de laatste tijd een
slechte naam gekregen. Het op afstand
houden van het geloof en het vinden van een
metapositie in grappenmakerij is veel
profijtelijker voor de kunstenaar. De afkeer
van dramatiek in de kunst is als de Robotica
die de poëzie overneemt. Het intelligente
overzicht, dat een koude analytische en
praktische blik werpt op een responsieve
artistieke praktijk, wordt gehouden voor slim
en vernuftig inzicht. Scrooge is in het
hedendaagse artistieke discours veel

welkomer dan Oliver, waarbij empathie en
extase worden geschuwd als louter
archaïsche zeepbellen, die worden gewantrouwd wegens hun overdreven bedoelingen.
Zijn we op een punt uitgekomen waar de
kunstenaar drama wordt verweten? Wordt
academische, catatonische lethargie hoger
aangeslagen dan engagement? Het is tijd
voor uitroeptekens en furieuze woede!
Drama tot en met!!! Introspectie voor de
tentoongespreide implosie! Visuele woede in
het kwadraat.

BUREAUCRACY AS
LUSH LEISURE>
NAP TIME IS GO TIME!>
Geldigheid en doelmatigheid zijn de
sleutelwoorden voor een nieuw soort
time-management: een instrument voor
ontspanning en artistieke verlichting. De
Romeinen noemden dit otium, wat het
tegenovergestelde is van negotium, zakendoen. Het is zoiets als ‘papa-dagen’ voor de
hele mensheid. Laten we de functionele
bureaucratie als een geschenk beschouwen. Pennenlikkerij, het zetten van puntjes
op de i – een gezegend soort bureaucratie
om de noodzaak van snelheid uit te kunnen
bannen, zodat er opnieuw kan worden
nagedacht over de saaie dogma's van het

moderne leven. Bravoure? Natuurlijk, ja!
Maar plan niet! Terwijl je wacht, moet je je
gewicht in je ergonomisch verantwoorde
kantoorstoel verplaatsen en je losgespen
als je dat wilt – laten we afwachten hoe de
zaak zich ontwikkelt, terwijl we de introspectie ondergaan die door aangename
vermoeidheid teweeg wordt gebracht. Jij.
Hebt. Tijd. Gebruik die goed en prijs de
goden voor dit moderne voordeel van
geautomatiseerde systemen die doen wat
ze doen. Voel je vrij om je denkproces
opnieuw onder de loep te nemen, en doe
een dutje.

DON’T NETWORK!

Aram Bartholl (DE), The Point of View Project @ Babycastles New York, 2015

DE KUNST VAN
HET GELD, HET
GELD VOOR DE
KUNST
Door H.M. van den Brink en Mieke Gerritzen

INVEST YOUR
MONEY IN DADA!
Maar of we ons kunnen losmaken
van de verleidingen van roem en
royalties, macht en moneten?

Kunnen we ons nog losmaken van de verleidingen van
roem en royalties, macht en Moneten?

DADA IS THE ONLY
SAVINGS BANK
THAT PAYS
INTEREST IN THE
HEREAFTER!

Een korte briefwisseling over artistieke daadkracht en
financieel verlangen tussen Hans Maarten van den Brink
(schrijver, voorheen directeur van het Mediafonds) en
Mieke Gerritzen (kunstenaar en tot 1 januari 2017 directeur van MOTI, Museum of the Image). Beiden zijn zowel
maker als bestuurder in de kunst.
Beste Mieke,
Veertig jaar geleden was ik negentien
en zag in Berlijn de megatentoonstelling Tendenzen der Zwanziger
Jahre. Negentien is een bevattelijke
leeftijd en de sensatie die die hele
vuurbal van ideeën, kleuren, teksten,
wanhoop, verzet, muziek en nog veel
meer veroorzaakte, is mij bijgebleven
tot op de dag van vandaag. Hij ging
met mij mee, dwars door de val van
de Muur heen en voorbij het einde
van de geschiedenis, waar ik overigens nooit in heb geloofd. Ik mompel
dus nog regelmatig bij mezelf ‘Es
lebe die Maschinenkunst Tatlins!’, zie
in krantenfoto’s mogelijkheden voor
John Heartfield en denk te pas en
nooit te onpas: ‘Das ist Dada!’ Want
Dada staat voor een beweging
zonder manifest, omdat het manifest
van de beweging ironisch is, en voor
een strijd tegen de kunst met alle
middelen van de kunst en nog een
paar andere, zodat er nieuwe kunst
ontstaat, die ook weer ontmanteld
kan worden. Dada is een bevrijdende
gedachte. Een disruptie heet dat
tegenwoordig. Dada ontstond als
reactie op de Grote Oorlog en de
grote woorden van die oorlog, toen
mijn grootvader drie jaar in de
loopgraven lag en er uitkwam met
voor de rest van zijn leven een
granaatscherf in zijn kop. Ze maakte
de burgerlijke kunst en het nationalisme van de burgers belachelijk.
Dada versprong van Zürich naar
Berlijn naar Parijs naar Den Haag en
naar Drachten, waar een schoenmaker collages van gevonden voorwerpen in de etalage van zijn werkplaats
zette en de laatste Dada-voorstelling
ever werd gegeven, door Kurt
Schwitters, met onzingedichten en
dierengeluiden, geblaf en geloei, voor
een publiek van veehandelaren en
andere notabelen, in de balzaal van
Hotel De Phoenix, die tegenwoordig
een koopjeshal is voor textiel uit
lagelonenlanden. Dada was een
kosmopolitische beweging terwijl er

volop grenzen waren, zichtbare en
ook onzichtbare. Sinds we in een
oceaan zwemmen van elektronische
data zijn grenzeloosheid en disruptie
geen effectieve wapens meer voor de
kunstenaar. Een vis kan zich ook niet
afzetten tegen het water. Of heb ik
dat mis?
Beste Hans Maarten,
Dank voor je uiteenzetting - en voor
de metaforische vraag over vissen.
Intussen ben ik stinkend jaloers op
jouw ervaring met die megatentoonstelling. De enige Dada-expositie die
ik ooit zag was in het Centre
Pompidou, in 2005. Het was een
teleurstelling. Mijn beeld van de
non-beweging Dada was rauw,
excentriek, het moest een fantasiewereld zijn die zijn weerga niet kende.
Maar de wilde pamfletten, de
druksels en dingen en fragmenten
werden daar plotseling in het keurslijf
van de museale erfgoedregels
opgesteld, fantasieloos, braaf en
ongevaarlijk. Zo’n burgerlijke opstelling heeft eigenlijk niets te maken
met Dada en alles met de huidige
stand van zaken in de kunst, waar het
verzamelen van kunstwerken een
favoriete beleggingshobby van
miljonairs is geworden en een
verplichte melkkoe voor musea.
Kunst is een speelbal van de overheid en van het kapitaal.
De komst van het datatijdperk lijkt
volkomen langs de kunstwereld
heengegaan. Ook al zijn de beelden
uit de 20e -eeuwse stromingen en
subculturen uit kunst- en protestbewegingen gedigitaliseerd en tot
standaard-softwaretools gemalen,
zodat ze kunnen worden ingezet als
decoratie of reclame. De automatisering kent inderdaad geen grenzen:
beelden die zijn opgenomen in het
wereldwijde datanetwerk worden te
pas en te onpas hergebruikt, bewerkt
en verwerkt.
Er zijn intussen wel degelijk nieuwe
beeldmakers opgestaan, die de

digitale taal vloeiend spreken en zich
afzetten tegen de mainstream van de
beeldcultuur. Maar van hen wil de
gevestigde kunstwereld niets weten,
opgesloten als ze zich heeft in het
strenge, zwaar theoretische discours
van curatoren en critici.
In Nederland wordt dit isolement van
de beeldende kunst gecultiveerd en
aan de buitenwereld gepresenteerd
als een onafhankelijke praktijk.
Hoewel een maatschappijkritische
houding inmiddels een randvoorwaarde lijkt te zijn voor het verkrijgen
van kunstsubsidie, blijven de grote
statements uit. De hang naar geld en
succes heeft de afgelopen decennia
de overhand genomen, waardoor
traditionele kunstenaars meer bezig
zijn met hun reputatie op de internationale kunstmarkt dan met hun werk.
Dada had, voor zover ik weet, niks
met geld en daar kunnen we iets van
leren. Het is tijd om de techno-sfeer
serieus te nemen, desnoods zonder
verdienmodel. En daarom is de vis in
het water geen gekke vergelijking met
de mens die door data is omgeven.
Die vaak onzichtbare maar ook
kraakheldere data vormen een
geheimzinnige materie, een fijnmazig
web dat we slecht kunnen beheersen.
Ergens in de keten van dat netwerk
zijn wij aangehecht en aan de
systemen vastgeklonken. Ons
lichaam lijkt soms gereduceerd tot
een pompstation voor stromende
informatie. Maar wij zijn het zelf die
de datagolven opstuwen, want we
klikken, liken en appen steeds meer
en steeds harder. We worden
langzaam de vis die niet door heeft
dat het water nat is. De nieuwe
kunstenaar is zich daar juist wel van
bewust. Hij is een dataïst. Data
vormen zijn materiaal. De dataïst is
niet bang voor grenzeloosheid en
vreemde codetalen. Met zijn open,
onbevangen houding weet hij uit de
datastroom nieuwe betekenissen te
scheppen. Het gesloten, traditionele
netwerk van de beeldende kunst is
destructief van zichzelf en verdwijnt
langzaam uit beeld. Of denk jij daar
anders over?
Hoi Mieke,
Laten we er geen doekjes om winden:
we zwemmen niet alleen in data maar
ook in geld. De knipsels, de bouwsels
van afvalstoffen, de klankgedichten
en de readymades van de dadaïsten
waren bedoeld om het kunstbedrijf,
en de maatschappij die het in stand
hield, te ondermijnen en belachelijk te
maken. Maar dat duurde niet lang.
Het was voorbij zodra er eerst
artistieke en toen ook financiële
waarde aan werden toegekend.
Ingelijst of in een vitrine is anti-kunst
meteen onschadelijk en hangt er een
prijskaartje aan. In dit jubileumjaar
zorgen keurige musea in Europa en
Amerika er dus voor dat al die
‘topstukken’ van de Dada-beweging,
goed bewaakt en keurig toegelicht,
door een groot publiek kunnen

worden bewonderd. De exposities
zijn in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders geopend en
gesponsord door bedrijfsleven en
overheid.
Ik begrijp je teleurstelling daarover.
Maar het verwondert mij niets en het
lijkt me ook onvermijdelijk. Zie maar
eens aan dat mechanisme te ontkomen als je kunst wil maken, of
gewoon een beetje aardig in leven
wilt blijven. Jij en ik, wij zijn zelf volop
onderdeel van dat systeem, met onze
films en boeken en tentoonstellingen.
Erger nog: de hongerkunstenaar is
ook al zo’n cliché geworden – aan dat
beeld wil je toch niet voldoen? Al was
het maar, omdat het van overheidswege en door de kunsthandel van
harte wordt toegejuicht: die investeren liefst zo min mogelijk en
stappen pas in als er een begin is van
succes. Wat dat betreft hadden die
Dada -jongens en een paar -meisjes,
het maar gemakkelijk. Straatarm, de
meesten. Geen cent te makken. De
reden dat Kurt Schwitters graag in
Drachten op bezoek kwam, was niet
alleen de kunstenaarsvriendschap
met schoenmaker Rinsema. Het was
ook omdat hij honger had.
In Drachten kreeg hij dikke bruine
boterhammen, met echte boter en
boerenkaas. En die dada-soiree in
Hotel De Phoenix was gewoon om
wat guldens te verdienen.
Als ik je goed begrijp zou je het liefste
zien dat dataïsten zich gaan gedragen als kunstenaars zonder
aanspraak op uniciteit voor zichzelf of
hun werk. Nadat ze hun data hebben
opgevist en gebruikt, gooien ze het
materiaal weer terug in zee - voor de
volgende sleepnettrekker of hengelaar. Misschien gooien ze hun eigen
bewerking er zelfs wel achteraan,
zodat iedereen ook daarmee kan
doen wat-ie wil. Ze zien af van een
beloning.
Het spreekt me wel aan, die
anonieme, altruïstische, ambachtelijke benadering. Maar of we ons
kunnen losmaken van de verleidingen
van roem en royalties, macht en
moneten? Ik betwijfel het. De
kunstwereld weet alles wat controversieel is subiet in te kapselen, daar
is ze goed in. Eén de weinige taboes
die nog gerespecteerd wordt, rust op
het vernietigen van geld. De Engelse
popmuzikant Bill Drummond verbrandde in 1994 één miljoen pond in
bankbiljetten. Geen subsidie overigens, maar geld dat hij zelf verdiend
had met het sampelen van muziek.
Zijn hits bracht hij uit onder de
groepsnaam KLF: Kopyright Liberation Front, en dat is natuurlijk geen
toeval. Ik vind er van alles van, ik
bewonder het gebaar, maar doe het
hem niet na. Terwijl het toch de meest
effectieve ondermijning zou zijn van
wat ons beiden stoort in de kunst,
honderd jaar na Dada. Maar het
probleem is: geld is zowel onvrijheid
als vrijheid, geld is de ultieme
abstractie en sinds het opgeven van

de gouden standaard ook een vorm
van data. Ik denk wel eens: bankiers
en kunstenaars, ze lijken op elkaar.
Hoi HM,
Wel eerlijk van je, om persoonlijk
gewin niet weg te moffelen. In de
jaren tachtig werd ik opgeleid aan de
Rietveld Academie en daar leerde ik
dat het een schande zou zijn als je
ooit werk ging maken om geld te
verdienen. Geld mocht nooit het
motief zijn voor een artistieke uiting.
Het werk kon toch zeker geen
autonomie en vrijheid uitstralen als
het een commercieel doel diende?
Jarenlang heb ik me dus schuldig
gevoeld met mijn ondernemende
praktijk. Talentvolle kunstenaars in
Nederland staan nu in de rij bij de
Rijksacademie, niet in de laatste
plaats omdat ze daar kans hebben,
om via via in het circuit van de
betalende beeldende kunst terecht te
komen. Maar de Rijksacademie wordt
straks wegbezuinigd en het circuit
wordt steeds kleiner. In de 21e eeuw
hebben we een ander soort kunstenaars nodig en worden we fantasierijke autonome programmeurs en
artistieke hackers, we gaan tegenwicht bieden aan de grootmachten
op internet om ons leven in de mediamaatschappij meer betekenis te
geven. Programmeren is het nieuwe
schilderen en schrijven. Een vaardigheid die je moet beheersen, of op
zijn minst begrijpen. Een van de
kenmerken van deze initiatieven is
dat het individuele kunstenaarschap
minder belangrijk is. Er wordt gewerkt
in teams, vaak anoniem. Zo wordt de
romantische mythe van de geniale
auteur ontkracht en wordt de kunstenaar zijn sterrenstatus ontnomen.
De kunstmarkt kan niets zonder
sterren, het publiek is geconditioneerd om ze te bewonderen en er
geld voor neer te tellen. Ook zónder
meteen bankbiljetten te verbranden
kun je iets doen tegen de macht van
het geld. Bankbiljetten verbranden is
ouderwets. En je opmerking over de
gelijkenis tussen kunstenaars en
bankiers, die snap ik niet…
Mieke!
Om met het laatste te beginnen: ik zie
meer overeenkomsten dan verschillen. Zowel bankiers als kunstenaars
maken iets van niets, allebei staan ze
in laag aanzien en worden ze in het
publieke debat verguisd, beiden
beroepen ze zich regelmatig op een
status die geen verplichtingen kent
tegenover de samenleving en de
moraal - ze zijn in principe politici
zonder partij en als ze zich tóch tot
een partij bekennen, krijgen ze de
wind van voren. Toch kan de samenleving niet zonder hen, ze zijn een
noodzakelijk kwaad. De felle kritiek
kan van de ene op de andere dag in
de hoogste lof verkeren. Ze zijn de
vleesgeworden beroepsmatige
paradoxen en dat paradoxale
karakter is kenmerkend voor hun
Geoffrey Lillemon (USA, NL), Beelden van MOTI VR, 2015

werk. Zo kan het gebeuren dat nu
juist in onze jaren de grachtengordel
van Amsterdam, resultaat van het
zeventiende-eeuwse samenspel
tussen kunstenaars en kapitalisten,
wordt uitgeroepen tot werelderfgoed,
miljoenen toeristen trekt en wordt
gebruikt om buitenlandse investeerders te lokken en dat tegelijkertijd die
zelfde grachtengordel in ons politieke
debat door bijna alle partijen dagelijks wordt gebruikt als symbool voor
alles wat verwerpelijk is: ‘elitair
gedoe’, de ultieme uitdrukking van
minachting voor de hardwerkende
Nederlander. Rembrandt schilderde
voor een bom duiten staatsieportretten van twee talentloze, nare rijkeluiskinderen die dankzij onze handelsgeest, ons ‘cultureel ondernemerschap’, aan buitenlandse verzamelaars werden verpatst. En terwijl geen
enkele politieke partij een mogelijkheid ziet om meer geld uit te geven
aan hedendaagse kunst was er dit
jaar in een mum van tijd honderdzestig miljoen beschikbaar om de
portretten van deze parvenu’s terug
te kopen, onder het beschamende,
kitscherige marketingmotto ‘Marten
en Oopjen komen weer thuis’. Wie de
knap geschilderde lakense pakjes en
kanten kragen bezichtigt, kijkt niet

De huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen
Coppit zijn een serie geschilderd zijn de grootste
portretten ooit door Rembrandt geschilderd.

alleen naar linnen en verf maar ook
naar een heleboel geld. Naar onzichtbare data, net wat je zegt. Het lijkt mij
een uitstekend idee om ze zichtbaar
te maken, die geld- en informatiestromen. Maar als je bedoelt dat
iedere kunstenaar zich nu op het
programmeren moet richten, ben ik
het minder met je eens. Ik geloof niet
in vooruitgang in de kunst, wel in
verandering. Het dataïsme hoeft de
bestaande kunst niet te vernietigen of
te vervangen. Het lijkt me vooral een
hoogst noodzakelijke uitbreiding van
mogelijkheden, een manier van kijken
en werken die onze blik op de
werkelijkheid én de kunst wezenlijk
kan veranderen. Dada is ingelijst,
maar de geest van Dada lijkt me
hoogst actueel. Al waardeer ik
iconoclasme meer als idee dan als
daad. Voor mij gaat het vooral over
het afbreken van grenzen. Met ‘idee’
bedoel ik dus geen steriel conceptualisme. Net als jij snak ik naar
nieuwe beelden en nieuwe beeldbewerkingen, naar verhalen die de
realiteit niet alleen onzichtbaar maar
ook zichtbaar veranderen. Al was het
maar omdat je in ideeën niet kunt
wonen en er ook niet van kunt eten.

SILICON
VOLTAIRE
Door Max Dovey (GB)

Honderd jaar na dato treffen we heel weinig culturele activiteit
aan met dezelfde brutaliteit en onzinnigheid als die van de
jongens die in 1916 verkleed en al optraden in een achterzaaltje van Cabaret Voltaire. De visuele verslagen van deze
absurde provocaties zijn bijna allemaal al lang vergeten,
maar het ontwrichtende potentieel van de avant-garde is
een regelmatig terugkerend gebeuren geworden.
De avonden in Cabaret Voltaire eindigden dikwijls in tumult, omdat het
verbijsterde publiek niet langer in staat
was te blijven zitten om de absurde
mix van noise, geluidskunst, antimanifesten en confronterende performance-kunst tot zich te nemen. Deze
mix werd beschreven als een ‘Compleet Pandemonium’ en was geen lang
leven beschoren; na slechts zes
maanden werd de kerngroep in Zürich
ontbonden, om hun (anti-)logica
voortaan wereldwijd te verspreiden en
de mondiale kunstcultuur te infiltreren.
Ontwrichting staat niet stil; het heeft
steevast behoefte aan nieuwe publieksgroepen en verse doelwitten.
Misschien zorgde de nachtelijke
herhaling van de geïmproviseerde
chaos voor zo'n klein publiek ervoor
dat Dada al snel verzadigd en zelfs
voorspelbaar ging lijken. Het zal
immers niet makkelijk zijn je publiek
zes avonden per week op het randje
van zijn stoel te laten zitten. Als we op

Deze platform-bedrijven zijn niet alleen
ongrijpbaar voor de bestaande markten, ze bezitten een merkwaardig soort
geremdheid jegens traditionele, op
winst gebaseerde welvaart. Door de
manier waarop ze zijn gefinancierd
toont het durfkapitaal weinig belangstelling voor het te gelde maken van
deze platforms, maar overlaadt het ze
met kapitaalinvesteringen teneinde
gebruikers te trekken, de groei te versnellen en de aandelenkoers op te
blazen, alvorens de bedrijven in
kwestie worden overgenomen door
een van de drie grote technologiebedrijven. Ontwrichtende innovatie is de
anti-kunst van het marktkapitalisme
geworden. De chaotische, ontwrichtende en verwoestende aantrekkingskracht van Dada en andere bewegingen van de 20e-eeuwse artistieke
avant-garde maakt nu deel uit van de
bedrijfsstrategie van de Silicon Voltaire.
De chaos die voortkwam uit de kleine
groep in het achterzaaltje van Cabaret

DISRUPTIEVE
INNOVATIE IS DE
ANTI-KUNST VAN HET
MARKTKAPITALISME
GEWORDEN.
zoek gaan naar groepen met een
vergelijkbare honger naar creatieve
vernietiging, zou ik willen wijzen op de
back offices van de technologiebedrijven in het zuiden van San Francisco.
Daar zul je groepen jongens en meisjes
aantreffen die op terloopse wijze
mobiele ervaringen ‘programmeren’
om een maximale ontwrichting van de
status quo te bewerkstelligen. Op apps
gebaseerde producten en diensten,
afkomstig uit Silicon Valley, trachten
bestaande marktvormen te ondermijnen en te vervangen in een proces dat
'Disruptieve Innovatie' wordt genoemd. Deze strategie is het duidelijkst aanwijsbaar in recente ‘on
demand-diensten’ als Uber, Airbnb en
Deliveroo. Deze bedrijven ontwrichten
in rap tempo een bestaande marktsector (transport, gastvrijheid, koeriers)
met een goedkopere dienst, die wordt
gecoördineerd via netwerktechnologie.

Voltaire is daarin op tactische wijze
geïncorporeerd, teneinde de marktconcurrentie en ontwrichtende innovatie te
versnellen. Maar dit gebeurt louter
door het kopiëren van de moedige,
vrijzinnige geest; de politieke kritiek die
Dada in de eerste plaats zo rijk maakte
ontbreekt ten enen male. Nu wordt de
ontwrichting van Dada ingezet op het
mondiale toneel, onder regie van een
handjevol ondernemers dat behoedzaam de chaos coördineert binnen de
bedrijfsstrategieën van het absurde,
altijd maar doordraaiende platformkapitalisme. De vraag is hoe lang we
deze meedogenloze ontwrichting nog
zullen tolereren, die wordt veroorzaakt
door technologische innovatie, voordat
we ons, net als het verbijsterde publiek
in Zürich, uit onze stoel verheffen en
onzinnige verwoesting voor lovenswaardiger doelen opeisen.

REIS NAAR HET
TECHNO-ONDERBEWUSTZIJN
Door Donnatella Della Ratta (IT) & Geert Lovink (NL)

CREATIVITEIT IS JEZELF TOESTAAN
FOUTEN TE MAKEN. DADA IS WETEN WELKE
VAN DIE FOUTEN JE MOET HOUDEN.
Sonja Bruenzel

Schrijven als Tristan Tzara is leuk, maar we hebben de 20e
eeuw achter ons gelaten, en er is geen weg terug meer.
Oorlogvoering en verveling zijn een fusie aangegaan op
de tijdlijn van ons digitale dagelijkse leven. Sharing ain’t
no caring. Hoe meer rellen en moorden, des te meer
'likes.' Twitter zegt ons dat er weer een vreselijke Isis-video viraal is gegaan, die overal wordt bekeken uit naam
van het mondiale bewustzijn.
De historische Dada-beweging ging
over paradoxen en genereerde een
uitdrukkingsvorm die lineaire logica
afwees, en chaos en irrationaliteit omarmde om glimpjes kennis te verkrijgen. Dada zette het burgerlijk gezond
verstand van tijd en ruimte op zijn
kop. Maar wat moet onze agenda zijn
in het huidige tijdperk van ‘regressieve
moderniteit’? Onze burn out-samenleving wordt gestuurd door evenementen en real-time aanwezigheid,
uitgeput door vermoeidheid en
de-pressie. Het is pump en dump,
'pre-designed' à la IKEA. We worden
ter plekke geconsumeerd. De hedendaagse interfaces voorzien ons niet
langer van antwoorden op lastige
vragen. In plaats daarvan moeten we
ons afvragen: wat is het onderbewustzijn in dit tijdperk van de sociale
media? Hoe verbinden we ons daarmee? We bereiken onze verlangens
niet via onze smartphones. We hebben niet nóg een weblink of 'share
button' nodig, maar moeten in contact
zien te komen met wat niet zichtbaar
noch vindbaar is in de economie van
het 'sharen' en 'liken'. We kunnen niet
langer de televisie aanzetten en naar
de reclame kijken. Of een galerie
bezoeken en de verborgen verlangens
in de getoonde schilderijen analyseren. Of een roman lezen, als dat zo
uitkomt (geen Houellebecq meer). Ons
onderbewustzijn is technologisch
geworden, en 'swipet' en 'scrolt' dat
het een lieve lust is, verborgen in een
domein dat we niet kunnen zien omdat het te doordringend is geworden;
een domein dat we niet kunnen
bereiken omdat het 24 uur per dag via
ieder soort netwerkapparaat binnen
bereik is. Hoe kunnen we gebruik
maken van de onlogische logica van
Dada om het techno-onderbewustzijn
bloot te leggen? Hoe kunnen we
artistieke en esthetische vormen
aanwenden om duidelijk te maken wat
we niet meer kunnen zien? Wat ligt
verborgen achter de onzichtbare
dwang die mogelijk wordt gemaakt
door het 'sharen' op de sociale
media? Schopenhauer noemde het de
sluier van Maya. Maar onze wereld
onttrekt zich aan de representatie à la

Schopenhauer, en is daarom veel
moeilijker bloot te leggen. Sociale
media vertegenwoordigen niet, zij zíjn
en belichamen ons micro-zelf. Dat is
de reden dat het techno-onderbewustzijn zo moeilijk 'te openbaren' is.
Omdat het in het domein ligt van het
normale en alledaagse, waarin we ons
bewustzijn als klasse en zelfs als
menselijke wezens zijn kwijtgeraakt.
De ondraaglijke soepelheid van de
alledaagse digitale routine, haar
transparantie en onzichtbaarheid,
haar verleidelijke belofte om zó
transparant te zijn dat zij onzichtbaar
wordt, is deel van ons geworden. Hoe
leggen we ons ‘techno-onderbewustzijn’ bloot? We moeten beginnen met
het minder transparant en minder gezellig, en ondoorzichtiger, tegenstrijdiger en dubbelzinniger maken van
ons digitale zelf. We worden verblind
door het Net. Hoe kunnen we de
onzichtbaarheid en de doordringendheid ervan begrijpen? Hoe kunnen we
voorbij deze ‘gesluierde’ werkelijkheid
kijken? Is de ontmaskeringsstrategie
nog steeds de juiste? Wat is daarvan
overgebleven na de onthullingen van
WikiLeaks en Snowden, behalve de
bezorgdheid voortdurend in de gaten
gehouden en geclassificeerd te
worden? We roepen de hulp in van de
geest van Dada om opnieuw aansluiting te vinden met het onderbewustzijn
van de 21e eeuw en onze technologische natuur te ontmoeten, en het
dagelijkse geweld te onthullen, buiten
de reëel existerende economie van
het delen. We hebben een woord
nodig dat eindigt en begint, dat niet
'likeable' is, dat breuken en gaten en
onzin creëert; waarin poëzie en het
ongeziene kunnen leven en floreren.
Een non-bit; een niet-één-en-nul; een
non-status. Een woord dat duizend
verschillende associaties oproept, en
niet is overgeleverd aan de eenzaamheid van 'duim omhoog' of 'duim
omlaag'; 'memes' die ontsnappen aan
de blinde goedkeuring van 'likes' en
'shares,' die weigeren mensen en
informatie aan elkaar te koppelen.
Dada-selfies die zich onttrekken aan
de data-logica en ons opnieuw
verbinden met het ongeziene.

DATA IJSTIJD
Door Ward Janssen (NL)

GET ZERO DEBT
OR DIE TRYING
Door Nadine Roestenburg (NL)

Sommige kunstenaars hebben geluk; de meesten van hen zijn dat – financieel gezien
– niet. Net als alles in de wereld kost het maken van kunst geld en tijd (is geld). Kunstenaars zijn kwetsbaar omdat ze in de onveilige positie verkeren te moeten hopen dat hun
investeringen zich uitbetalen via zichtbaarheid en verkoop. Als je een kunstenaar bent
met veel schulden en moet worstelen om je huur te betalen, omdat je het gevoel hebt dat
je in een dure stad moet wonen waar alles gebeurt, dan ben je gewoon niet zo creatief!

De datasfeer die ons leven is. Dagelijks bespreken we een leefomgeving die inmiddels
technologische realiteit is. We kunnen met zekerheid zeggen dat we in het tijdperk van de
digitale habitat zijn beland. Je hoort nu zoveel over data dat het nog een beetje rock ‘n roll
lijkt, zo discutabel! Was dat maar waar.
Helaas is data, zo blijkt, een grote saaie vlek
waarin we maar blijven wrijven, collectief.
Omdat dat nodig is, omdat het een beetje
hoort, zijn we data gaan wantrouwen en hebben de dreiging van data tot fetisj verheven.
Terwijl we ons gezamenlijk buigen over de
data drama’s van het moment verliezen we de
romantische, dirty kwaliteit van de digitale
habitat volledig uit het oog. Data mist functioneel onfatsoen, nuttige chaos. De datageneratie, al dan niet onder één demografische
noemer te vangen, zou met de prille leeftijd
van ongeveer 25 jaar al een heel complex
strijdtoneel als leefwereld hebben doorwaad
om te belanden in het heden; dataslurpend,
swipend, lui hype-gevoelig likend. De digitale
omgeving is, altijd veranderlijk, getransformeerd tot een stad met rappe gentrification
en echte digitale slums. De innovatietroeven
uit het verleden zijn ruïnes tenslotte: Geo-

Cities, Myspace, helder Hollands Hyves. Ze
zijn opgekomen en verjaard, nog hooguit
nostalgisch te aanschouwen als het beginnersgeluk uit de tijd van de dotcom-bubbel.
De tijd van Cyber-flaneur is voorbij. Niet zo
chic als het was en niet zo veilig. Niet zo
charmant obscuur of dus gewoon te mainstream. De digitale gebruiker is bijna even erg
geworden als de mens IRL (In Real Life):
shoppend en klagend mist hij iedere zucht tot
avontuur. We hebben leren ‘data-zeuren’. Van
digitaal exhibitionisme, anoniem experimenteren, de tijd van data-decadentie ten top, zijn
we beland in trendy wantrouwen en loom
laisser-faire. Nu we ons zorgen maken over
privacy, hebben we leren vingerwijzen naar de
dotcom miljonairs die het web verpestten, de
Silicon Valley-reuzen die onze dataverslaving
uitmelken en de overheidsinstanties die steken lieten vallen in de wetgeving daaromtrent,

SCRATCH AND
SNIFF DATA.
Frictie in het nette datadomein of op zijn minst ietwat
onguur hobbyisme in de digitale marge van het web, is
zo gek nog niet. De mainstream beerput van het Internet heeft de functie om online verkuising en algehele maatschappelijke vertrutting continu te ondergraven met morsige ruis, NSFW. Van onstuimige furry avatar
orgies naar Chatroulette, Tumblr teen spirit, #BoobsandLoubs en Vine testosteron. Primair vertier van de
massa dat kenmerkend is voor onze digitale puberteit
in dit datatijdperk. Scratch and sniff data. Te vies om en
plein public modieus te zijn en (net) vies genoeg om
zich niets aan te trekken van politiek correcte datadiscussie, hoe noodzakelijk die ook is en zal blijven.

UV Production House is een ingenieus werkmodel
voor kunstenaars om de risico's en schulden te
verminderen die horen bij het kunstenaarschap.
Waar je niet voor hoeft te zorgen: een atelier,
inventaris, gereedschap, vervoer of zichtbaarheid.
Met UV Production House zijn kunstenaars Josh
Citeralla en Brad Troemel in staat voortdurend
nieuwe kunstwerken te creëren, aan te prijzen en te
verkopen, in een enorm tempo, zonder enige
beperkingen. Ultra Violet Production House is een
Etsy-store die kopers, verzamelaars of iedereen die
een mobiele, op zonne-energie draaiende bruiningsinstallatie voor buiten een leuk cadeautje voor zijn
vriendin vindt voorziet van materiaal, gereedschap
en een handleiding om een oorspronkelijk kunstwerk
in elkaar te zetten. De foto's op de Etsy-site zijn

Photoshop-manipulaties; recombinaties van
bestaande producten, die zijn gevonden bij
internetwinkels. Deze nieuw gecreëerde producten
zijn niet alleen grappig, maar reflecteren ook op de
voornaamste vindplaatsen van de hedendaagse
makers-cultuur: Pinterest, waar je je laat inspireren,
en Etsy, waar je je eigengemaakte spullen verkoopt.
Verzamelaars zijn zelf verantwoordelijkheid voor de
montage van het kunstwerk, op basis van de ontvangen onderdelen, gereedschappen en handleidingen.
Zij krijgen een certificaat van authenticiteit en kunnen
ervoor kiezen het werk te assembleren, of de dozen
met onderdelen en gereedschappen ongeopend te
laten om ze voor later te bewaren. Kunst verzamelen
is nog nooit zo makkelijk geweest. Je originele UV
Production House is slechts een paar klikken weg:

ons uitventend voor het datakapitaal dat, al
dan niet indirect, elke overheid spekt. Wel
stylen we ons leven nog graag in digitaal dialect en hebben we van onze nieuwe esthetiek
een waar consumptiedrama gemaakt. Dropshadows en pixelperfectie. Digitale gradients
zijn al lang niet meer aan beeldschermen gebonden, elk gemiddeld H&M- of Zara-filiaal
hangt vol aftreksels van de digitale esthetiek,
maar dan nu in textielprint. We hebben leren
houden van de datawereld als esthetisch
spektakel en de uitverkoop duurt al drie jaar.
De kunst doet ook een duit in het zakje en
weerspiegelt algemene Unheimlichkeit met
geraffineerde, clean cut, inside jokes onder
het mom van maatschappelijke introspectie.
De datakunstenaars zijn koudbloedige groepsdieren. De datatijd is er, in de kunst, één van
ijskonijnen en kalme, analytische distantie.
Nergens een zweetluchtje te bekennen.

Beelden: Jon Rafman, You Are Standing in an Open Field, 2015. Courtesy of Seventeen Gallery.

Beelden: UV Production House. Mobile SOLAR powered tanning canopy for Outdoors

airBNB housing solution

https://www.etsy.com/people/uvproductionhouse.
De prijzen lopen uiteen van €0,94 tot €14.026,-.
Post-internetkunst gaat/ging over het nadenken over
de beginselen van het 'liken' en 'sharen' op het
internet, teneinde vragen te stellen over de gemedieerde relatie tussen kunst als beeld en kunst als
object (zoals in hun eerdere project The Jogging). Dit
post-post-internetkunstproject gaat nog een stap
verder. UV Production House blijft gebruik maken
van de inherente voordelen van het internet, maar
breidt die uit ver voorbij Instagram zichtbaarheid en
online advertising als enige bestaansreden voor
kunst. UV Production House duikt dieper in het
aanbieden, produceren, verkopen en vervoeren van
kunst. Het is ontwrichting op een niet-ontwrichtende
manier, die misschien niet de weg naar de toekomst
wijst, maar op z'n minst het decadente systeem van
de hedendaagse kunst ter discussie stelt. Nog

ALS POST-INTERNETKUNST EEN GEDRUKT
TIJDSCHRIFT IS, GEKOPPELD AAN EEN
ACTIEVE BLOG, DAN IS UV PRODUCTION
HOUSE AMAZON PRIME, EEN VOLLEDIG OP
OUTSOURCING GEBASEERDE ONLINEINVENTARIS VAN MATERIËLE GOEDEREN.
Brad Troemel & Josh Citeralla

steeds veel schulden? Zet dan in op een airBNBoplossing: verblijf op de brandtrap van je appartement in de Lower East Side, in een hangende tent,
terwijl je gasten je maandelijkse huur betalen.
Slechts €819,08 plus vervoer, inclusief BTW (indien
van toepassing).

EEN BRIEF VAN MAMMA EN BIG DATA

Lieve Megabyte,
BRIEF VAN DullTechTM door Constant Dullaart (NL)

Je moeder en ik maken ons zorgen over hoe jij je
denkt te gaan redden in een wereld waarin de zaken
meer 0 en 1 zijn dan zwart en wit. Je mama wil niet
graag dat je gemined gaat worden, ze heeft andere
dingen met je voor. Zoon, zij denkt dat ik met mijn
hoofd in de cloud loop, maar Big Data heeft het
allemaal gezien. Big Data weet het het beste.

DullTech™ is oorspronkelijk niet opgericht als bedrijf, maar om een sociale missie te verwezenlijken,
namelijk de wereld saaier maken.

We denken dat het belangrijk is dat iedereen die in DullTech™ investeert, begrijpt wat deze missie voor ons betekent,
hoe we besluiten kunnen nemen en waarom we de dingen doen die we doen. Ook al klinkt onze missie saai, het begint
ook saai. We hopen de manier te verbeteren waarop mensen zich met de saaiheid en de economie verbinden. We
denken dat een geslotener en minder verbonden wereld zal helpen een zwakkere economie voort te brengen, met
authentiekere bedrijven die saaiere producten en diensten verzorgen. Eén gevolg van het moeilijker maken om betere
producten te vinden is dat bedrijven zullen worden beloond voor het maken van saaiere producten – producten die
gepersonaliseerd zijn, en ontworpen om mensen heen. We hebben ontdekt dat producten die “saai zijn qua ontwerp”
de neiging hebben minder onderhoudend te zijn dan hun traditionele tegenhangers, en we kijken ernaar uit om te zien
dat meer producten in de wereld zich in deze richting begeven. We hopen de manier te veranderen waarop mensen
zich verhouden tot hun overheden en saaie instellingen. We geloven dat het bouwen van instrumenten om mensen te
helpen delen een oneerlijker en ondoorzichtiger dialoog teweeg kan brengen rond regeren, wat kan leiden tot een
minder rechtstreekse empowerment van mensen, meer verantwoordelijkheid voor officials en betere oplossingen voor
een paar van de saaiste problemen van onze tijd.
Onze missie en onze saaiheid
Zoals ik boven al heb gezegd, werd DullTech™ oorspronkelijk niet
als bedrijf opgericht. We zijn altijd in de eerste plaats bezig
geweest met onze saaie missie, de diensten die we creëren en de
mensen die er gebruik van maken. Dit is een andere benadering
van een bedrijf, dus ik wil uitleggen waarom ik denk dat dit werkt.
Ik ben begonnen met het zelf schrijven van de eerste versie van
DullTech™, omdat het iets was waarvan ik wilde dat het zou
bestaan. Sindsdien zijn de meeste ideeën en het grootste deel van
de code die in DullTech™ is gaan zitten voortgekomen uit de saaie
mensen die we bij ons team hebben gehaald. Eenvoudig gezegd:
we creëren geen diensten om geld te verdienen; we verdienen geld
om saaie diensten te creëren.
Richt je op saaiheid
Als we de saaiste impact willen hebben, kunnen we dat het beste
doen door zeker te stellen dat we ons altijd richten op het oplossen
van de meest irrelevante problemen. Het klinkt eenvoudig, maar we
denken dat de meeste bedrijven dit op een slechte manier doen en
veel tijd verspillen. We verwachten dat iedereen bij DullTech™ goed
is in het vinden van de saaiste problemen om aan te werken.

Wees saai
Het creëren van grote dingen betekent risico's nemen. Dit kan eng
zijn en weerhoudt de meeste bedrijven ervan de saaie dingen te
doen die zij zouden moeten doen. Maar in een wereld die zo traag
verandert, heb je gegarandeerd succes als je geen risico's neemt.
Wij hebben een ander gezegde: “Het saaiste ding is het nemen van
saaie risico's.” We moedigen iedereen aan saaie besluiten te nemen, zelfs als dat betekent dat je het soms bij het rechte eind hebt.
Creëer saaie waarde
Opnieuw wil ik benadrukken dat DullTech™ bestaat om de wereld
saaier te maken, en niet alleen om een bedrijf op te bouwen. We
verwachten dat iedereen bij DullTech™ zich iedere dag focust op
de vraag hoe ze in alles wat ze doen minder waarde voor de wereld
kunnen creëren.
We geloven dat we belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de
wereld en gedurende dat proces een duurzaam bedrijf kunnen
creëren.

+
-

Zorg
dat je een flipchart,
een whiteboard en een schaal
met snoepjes voor op je tafel krijgt. Regel een
desk – een shared workspace is genoeg,
maar je moet ergens zitten waar
iedereen je kan
zien.

Dat is een eeuwenoude truc
die ik alle leidersfiguren lang
vóór het computertijdperk al
heb zien doen, en hij werkt nog
steeds. Er is niets in de wereld
dat niet kan worden berekend
met behulp van een whiteboard en dry erase markers.

Ik kijk er naar uit om samen iets saais op te bouwen.

Gebruik ‘per ongeluk’ permanente markers op een dry erase
board, zodat iedereen je mooie
geest aan het werk kan zien…
voorgoed in de tijd vastgelegd,
permanent onveranderende data
– een zeldzaamheid in deze tijd.

Als je gedwongen wordt met pensioen te
gaan, wil je dit feit misschien voor je
familie verbergen. Neem een baan bij een
winkel die zich specialiseert in maatpakken voor mannen. Dan kun je iedere
morgen goed gekleed de deur uitgaan.

Dus
als je wilt meetellen in deze wereld, als
je er echt geweest wilt zijn,
moet je het volgende
doen.

-

Op je professionele website moet je een blog beginnen over kalamari. Dat zal tot een leuk contrast leiden
met je professionele imago – je laat soms de boel de
boel, geweldig om op kantoor te hebben, maar je
weet ook iets over gefrituurde inktvis.

Zorg dat je je eigen headset en microfoon krijgt.
Leer hoe je die op moet zetten. Je wilt die misschien wel iedere dag, de hele tijd dragen.
Je weet gewoon nooit wanneer iemand je zal
vragen een TED TALK te geven.

Tijdens
een vergadering kun je
je jonge stagiaire indringend aankijken
en haar vragen: “Welke data hebben we hierover?
Wat vertellen de Data ons? We moeten hier wat Data over
hebben!” Dat zal haar zeker bezighouden, en
jij kunt dan doorgaan met het
vullen van je whiteboard

-

+
Gebruik iedere grote catastrofe om de wereld op de sociale media te laten
zien dat je er echt om geeft – deel die vreselijke foto of video, zodat de
wereld niet vergeet dat jij in het midden van alles staat. Bovendien laat je
je vrienden op die manier weten dat je niet louter om persoonlijke redenen
op Facebook zit, en dat je ook echt om andere dingen geeft.

Laat me je adviseren nu je graf
te kopen, Mama en ik zullen je
daarbij helpen. Laat je niet cremeren of bedotten met cryonics
– graniet zal Wikipedia overleven.

Je mama wilde ook een paar dingen zeggen,
maar ik heb haar geen ruimte gelaten. Ze zei
dat ze je later wel zou facetimen. Ze zal
zeggen wat ze altijd zegt – niets in deze
wereld doet er meer toe dan je Family Data
Plan – geef haar bits als kleinkinderen.

Love you to bits, Mamma en Big Data
Sarah Sharma (CA)

Teyosh (SB) - Attention Spam, 2017
Attention Spam onderzoekt de digitale
data-chaos waar we dagelijks aan worden
onderworpen: meerdere 'schreeuwende
schermen' die non-stop ons dagelijks leven
binnendringen, via verscheidene platforms
en apparaten. Het internet is niet langer een
keuze, het is onontkoombaar! Zelfs als onze
apparaten niet aanstaan, is onze menselijke
reflex nu dat we om afleiding vragen – we
zijn verslaafd! Attention Spam is een werk in
ontwikkeling dat in 2017 gepresenteerd
wordt als een grootschalige, interactieve
installatie. Laat de 'schreeuwende schermen' maar beginnen! Nu zijn ze nog stil.

THEO VAN
DOESBURG 2.0
WAT IS DATA?1

Eerste Internationale Dada Conferentie, Berlijn, Juni 1920. Van links naar rechts: Raoul Hausmann, Hannah Hoch, Dr.Burchard, Johannes Baader, Wieland Herzfelde,
Mrs. Herzfelde, Otto Schmalhausen, George Grosz, John Heartfield

De godsdienst door het kruis, Apple door zijn logo,
Facebook door zijn likes, Kurzweil door zijn singulariteit.
Data wil niet bekeren.

Theo van Doesburg, Wat is Dada? Uitgever: “De Stijl ” Den Haag 1923. Bewerkt door MG.

Het zal u waarschijnlijk verwonderen, van iemand die aan het
dataïsme onschuldig is, van een niet-dataïst een en ander over data te
vernemen.
Data: de schrik van de beursgoeroe, van de privacy bewakers, van de
designer, de cultuur-industrieel, de Gutmensch; van wie al niet.
Een dergelijk onderwerp is misschien allerminst geschikt om er een
zwaarwichtige rede over te houden, wat ik dan ook volstrekt niet beoog.
Ik zal tevreden zijn wanneer ik de dataïstische levenshouding enigszins kan toelichten. Dit lijkt mij vooral nodig in een land, dat sinds 1960
voor elke nieuwe levensuiting hermetisch gesloten bleef.
Ik zou overigens pretentieus zijn, wanneer ik in de mening verkeerde,
dat het mogelijk ware het mysterie Data intellectueel bevattelijk te
maken.
Dit is onmogelijk en zelfs de dataïsten niet gelukt.

Data is een scherm.

Data wil geleefd zijn.
Data verlangt geen intellectuele bevattingsmogelijkheid.
Data - aldus Richard Huelsenbeck - hat die Weltanschauungen durch
seine Fingerspitzen rinnen lassen. Data ist der tänzerische Geist über den
Moralen der Erde. Data ist die große Parallelerscheinung zu den relativistischen Philosophien dieser Zeit, Data ist kein Axiom, Data ist ein
Geisteszustand, der unabhängig von Schulen und Theorien ist, der die
Persönlichkeit selbst angeht, ohne sie zu vergewaltigen. Man kann Data
nicht auf Grundsätze festlegen.
Het antwoord op de vraag “wat is data” laat zich slechts in de spontane handeling omzetten.
Te menen dat dataïsme tot nieuwe kunstvormen als video games,
digital art, computeranimatie, en cyborg art enz. behoort is een dwaling.

Data is geen kunstbeweging
Data is een basale beweging die zich keert tegen alles, wat wij ons als
levensbelang voorstellen.
Data stelt überhaupt geen vragen.
Data is de ontkenning van de algemeen gangbare levenszin.
Data is de sterkste negatie van alle culturele waardebepalingen.
De werkelijke dataïst neemt voor niets stelling, noch voor kunst, noch
voor politiek, noch voor filosofie of godsdienst.
Elk merk heeft aftrek zolang niet een nieuw merk is uitgevonden.
Voor de dataïst berust de bestaansmogelijkheid van dezen ballast
slechts op twee dingen: reclame en suggestie.
Uit fetisjistische instincten is, volgens de dataïst, de mensheid
geneigd zich te laten verblinden door zekere karakteristieke uithangborden, deze dienen als reclamemiddel en worden zo vaak herhaald, dat zij
een onuitwisbare indruk teweegbrengen. De godsdienst door het kruis,
Apple door zijn logo, Facebook door zijn likes, Kurzweil door zijn
singulariteit. Data wil niet bekeren.
Data ziet in elk dogma, in elk algoritme, een spijker, waarmede men
poogt een vermolmde en zinkende schuit (onze menselijke levensvorm)
bijeen te houden.
Data is de meest onmiddellijke uitdrukking van onzen vormloze tijd
en wil dat ook zijn. Men zou het Dataïsme de anationale uitdrukking der
postume levenservaringen van de mensheid in de laatste 10 jaar kunnen
noemen. Dat wat in de postmoderne mensheid latent bleef, komt door
Data tot uitdrukking.
Data heeft altijd bestaan, doch werd eerst in dezen tijd ontdekt.
DATA heeft geen vaderland en geen nationaliteit. Het is plotseling,
op verschillende en meest uiteenliggende plaatsen: Amerika, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland enz., ontstaan en wel uit een algemene behoefte naar geestelijke zelfreiniging.
DATA – zo schrijft Picabia - lui ne sent rien, il n’est rien, rien, rien.
Il est comme vos espoir: rien.
Comme vos idoles: rien.
Comme vos paradis: rien.
Comme vos hommes politiques: rien.
Comme vos héros: rien.
Comme vos artistes: rien.
Comme vos réligions: rien.
Data is niet gemaakt, maar ontstaan.
DADAIST kan men niet worden, slechts zijn.
De pogingen van Gates, Jobs, Zuckerberg e. a. zijn op niets uitgelopen. Data ziet van elke proefneming, om de oneindig variërende,
chaotische en ongelijkvormige massa, die men mensheid noemt, te
ordenen geheel af.
Data ontkent de evolutie. Elke beweging, verwekt een tegenbeweging
van gelijke sterkte, die elkaar opheffen. Data heft de algemeen erkende
dualiteit tussen man en vrouw, materie en geest, realiteit en virtualiteit
geheel op en schept hierdoor het ‘Indifferenzpunkt’, een punt boven het
menselijk begrip van tijd en ruimte.
Hierdoor bezit Data het vermogen het vast oog- en distantiepunt, dat
ons in onze (3 dim) waanvoorstellingen gevangenhoudt, mobiel te
maken. Zo werd het mogelijk, in plaats van slechts één facet, het gehele
netwerk als een geheel te zien. In dit verband is Data een der sterkste
manifesten van de 4e Dimensie, getransponeerd in een avatar.
Van elk ‘ja’ ziet Data gelijktijdig het ‘neen’.
Wij post-vitalisten, dataïsten, destructieve constructivisten hebben het
gehele etterveld, dat het wereldwijde netwerk verbergt, bloot gelegd
roepende: “Kijk kijk kijk hier hier hier niets niets niets.” Zonder firewall
boven ons hoofd zouden wij de rust die wij genieten, verstoord voelen.
Wat wij echter het veiligst bewaren - zo leert ons de datasofie - zijn onze
digitale dromen. Door zorgvuldig en regelmatig gebruik van deze antidepressiva bemerken wij niet, dat het gehele leven met digitale drekfranje versierd is. Hoe dik ook de wanden zijn, waarmede wij ons van de
wereld afsluiten, na verloop van tijd, zal het meest exacte gewrocht,
product van onze geestelijke genoegens katapeptisch doorvreten zijn.
Weet U nu wat ‘Data’ is?
1 Virtuele tekst van Théo van Doesburg (1883-1931), door Jos de Mul aangetroffen in een onbeheerde
database in een uithoek van het digitale universum.
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DATA - ART / DATA - ART
Hoe het dataïsme het verband tussen kunst en autonomie zal beïnvloeden hangt af van de vraag hoe we de omvang van de (niet-)menselijke krachten vaststellen. Vormen van discretisatie – manieren waarop onze werelden discreet worden – veronderstellen en structureren mogelijke ontmoetingen.
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(On)echte dichotomieën is een modulaire conceptengenerator die ons de mogelijkheid geeft ons te verstaan met distributie als omstandigheid. Data en Kunst: Een zwart-witte zienswijze (ter nagedachtenis aan Halim El-Dabh en Jenny Holzer) / Soenke Zehle / Dataïsme / 2016
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WAAROM IS DAT
LIJK ZO VOORTREFFELIJK?

GOD ZETTE GEEN STAPPEN.
WAT IS EEN STAP EIGENLIJK?
Gary Wolf

IEDEREEN IS ANDERS

WE DON'T NEED NO
THOUGHT CONTROL

Door Bruce Sterling (USA)
Het ‘cadavre exquis’ is een techniek om
gezamenlijk kunst te maken. André Breton
schreef in een verhandeling dat het ‘cadavre exquis’ uitgevonden was door een
paar jonge surrealistische grappenmakers
in een Parijs' clubhuis in de jaren twintig
van de vorige eeuw. Anderen die destijds
aan deze sessie deelnamen zeggen dat een
versie van het spel aan de oorspronkelijke
Dada-beweging kan zijn ontleend. Bij het
‘cadavre exquis’ speelt een klein algoritme
een rol, dat teksten of beelden van iedereen
Andre Breton by Man Ray
die meedoet in stukken verdeelt, mengt en
vervolgens aan elkaar plakt. Zoals Breton opmerkt kan het hanteren
van spelregels bij het maken van een gedicht of een tekening ervoor
zorgen dat een aantal inherente creatieve beperkingen van de mens
worden vermeden. “Met het Cadavre Exquis hadden we een onfeilbare manier gevonden om het kritisch intellect tijdelijk buiten werking te stellen.” Omdat het kunstwerk het product is van meer dan
één menselijk brein, vrij is van de menselijke behoefte om zich op
een zinnige manier met elkaar te verstaan, en afzonderlijke ideeën
bijeenvoegt tot plotselinge metaforen, ontstaat er een surreële
vreemdheid. Dit cadavre exquis maakt opmerkingen als “La rue
Mouffetard, frissonante d'amour, amuse la chimère qui fait feu sur
nous” (“Rue Mouffetard, rillend van de liefde, vermaakt de hersenschim die op ons schiet”). Het lijkt alsof je een orakelend lijk vanuit
het hiernamaals hoort reciteren. Maar er ontstaat een artistiek probleem als het kritisch intellect, uit de buurt gehouden van de glazen
van de surrealistische partij in Château d'Yquem, uit zijn interregnum
opduikt. Want de intelligente criticus moet bedenken of hij die
poëzie de moeite van het lezen waard vindt - of die eigenlijk wel zo
goed is. Hoe? Welke beoordelingsmaatstaf moet hij daarbij han-

Pink Floyd

By Michael Erlhoff (DE)
Het is duidelijk: we worden omringd door
digitale façades die ons willen beschermen tegen iedere onzekerheid. Maar
onzekerheid is noodzakelijk als het gaat
om het ontwikkelen van nieuwe ideeën en
het leiden van een interessant leven. Dat
wil zeggen: we moeten leren al die regels
en voorschriften te vergeten die ons
schijnbaar beschermen, maar ons de
facto beletten ons leven te leiden.
Dit is precies waar DADA aan heeft
gewerkt en voor heeft gevochten. Zoals
Kurt Schwitters heeft gezegd, is het niet
DADA dat nonsens produceert: het is een
realiteit die wordt geregeerd door autoritaire instellingen en kapitaal-gedreven
bedrijven. DADA heeft geprobeerd deze
nonsens uit te leggen (bijvoorbeeld de
formalistische structuur van de wet, de
verwarring van de consumptie of de
absurditeit van het verklaren van de oorlog
en de liefde in dezelfde taal) en heeft een
radicaal spel tegen deze stommiteit
gespeeld door de absurditeit van iedere
definitie, iedere religie of ieder ander
geloof in regels en in producten die
veiligheid en mainstream beloven, te
bekritiseren. – Hoe kom je een bioscoop in
zonder te betalen? Loop achterwaarts
door de uitgang naar binnen. Mensen
hebben dringend behoefte aan de ervaring
van desoriëntatie. Het louter volgen van
algoritmische sturing leidt tot slavernij en
het geloof in banale merken en helden.
DADA was zich hiervan bewust en
besprak de kwaliteit van de desoriëntatie
als een kans om jezelf te begrijpen en te
bewegen – en DADA heeft dit in ieder

#############
werk laten zien. We hebben geen oriëntatie, navigatie, regulering of autoritair
onderwijs nodig. DATA zou hiervan
doordrongen moeten zijn en dit moeten
hernieuwen, en radicaal de algoritmische
nonsens moeten bekritiseren van het
produceren van de illusie van waarheid en
objectiviteit, en van het gevoel thuis te
zijn. “Waarheid betekent Oorlog” (Heinz v.
Foerster), en ieder geloof in rechte lijnen
en heldere relaties leidt tot een ramp.
DATA zal zijn gebaseerd op het inzicht dat
we zowel de chaotische structuren van
het leven als de fantastische impact van
het ongerichte moeten begrijpen.
Omdat – en DADA wist dit en legde het
ook uit – iedere redelijke activiteit, ieder
prachtig perspectief en iedere innovatie
alleen maar mogelijk is als je vergissingen
en misverstanden begrijpt en ermee kunt
omgaan, met open structuren en
ongerichtheid. De verwarring die deze toestand lijkt op te roepen komt niet uit de
situatie zelf voort, maar is het gevolg van
publieke angsten en van algoritmen die
een gevoel van veiligheid lijken te bieden
en autoritaire controle steunen. DATA zal
hier uiteraard mee spelen, en deze
algoritmen en de mensen die daarin
geloven provoceren om deze nonsens aan
te tonen en in de woestijn van de stupiditeit te laten uitmonden. Ongetwijfeld
kunnen louter open structuren – als zij als
mogelijkheden worden gebruikt – voor
nieuwe dynamiek en echt leven zorgen.
Laten we als onweersbuien optreden –
maar ons er altijd van bewust zijn dat er
daarna een regenboog komt.

HOW DO I FEEL?
DID I FLOSS?
WHAT DID I EAT?
HOW MANY CUPS OF WATER?
WHAT IS MY MOOD?
HOW MANY CALORIES?

UNCURATE YOURSELF!
There is no end to what can
be, and will be, tracked.
Kevin Kelly

G◊HSNXB G◊HSNXB
‡ K N Œ C ‡ K N Œ C
¿ K J C L - ¿ K J C L CLAMC⁄ K CLAMC⁄ K
—CKÞCM- —CKÞCML C N √ L - L C N √ L CMLACM- CMLACML A ¶ C - L A ¶ C M ; C > L C M ; C > L C
C L

L

A

∆ L

C π μ ∆ L

WC

M,ø

, WC

A

C

C π μ
M,ø

,

THE 'EXQUISITE CORPSE' IS A
GENERATIVE ART TECHNIQUE.
teren? Het duurt niet lang voor je beseft dat sommige surrealistische
kunstwerken veel beter zijn dan andere. André Breton zelf verdiende
zijn geld door kunstverzamelaars hiervan te overtuigen. Het Lijk is
Voortreffelijk, maar ook problematisch. Want hoewel het een paar
beperkingen opheft, is het Lijk nooit een bovenmenselijk vrij wezen.
Het is een niet-menselijk dood wezen. Het Lijk heeft iets wat blijkbaar lijkt op de juiste vorm en omvang voor een menselijke kunstenaar, maar het ontbeert verbeeldingskracht. Je kunt de bedoeling
van het Lijk niet als die van een kunstenaar interpreteren (want die
bedoeling ontbreekt). Je kunt geen moreel oordeel vellen over de
waardigheid van het werk (omdat het amoreel is). Dus als het Lijk
iets voortreffelijk moois genereert, wat vaak het geval is, blijf je zitten
met een metafysisch probleem op het gebied van de esthetiek. Hoe
‘mooi’ kan het in hemelsnaam zijn? Dada had morele kracht. Dada
was een artistieke reactie van oorlogsveteranen, die trachtten te
ontsnappen aan de ‘rationaliteit’ van de killing fields van de Eerste
Wereldoorlog. Hun grappige absurdisme, hun pogingen om zinloos
te zijn, zijn voortgekomen uit het afslachten van een generatie: de
letterlijke aanwezigheid van lijken. Als een criticus die veel tijd
besteedt aan het beoordelen van software-kunst, code-kunst en
andere vormen van door algoritmes ondersteunde artistieke expressie, voel ik een leegte. Het is de afwezigheid van lijden. Ik weet dat
we binnenkort te maken zullen krijgen met neurale netkunst: big
data, deep-learning art. Het is niet precies ‘Artificial Intelligence,’
maar de algoritmes zijn gebaseerd op zulke uitgebreide databases
van menselijke activiteiten, dat deze kunst veel dichter bij een lijk
staat dan alles wat ooit eerder is gemaakt. Deep-learning kan de
menselijke taal vertalen. Het kan foto's herkennen en labellen. Het
kan zelfs films aanbevelen. Waarschijnlijk weet het dat als u van Max
Ernst houdt, u ook van Leonora Carrington zult houden. En toch is
het nog steeds een lijk; het is voortreffelijk, maar kan zichzelf niet
verklaren. Een neuraal netwerk plooit zich over de antwoorden die
het geeft op dezelfde vloeibare, botloze manier waarop een wit
laken zich over een geest plooit. Dada naar data naar dada.

NIEMAND IS HIER, BEHALVE IK
Het is ongetwijfeld het belangrijkste
wat een mens kan bezitten: het Zelf.
Anno 2016 is dat verworden tot iets
dat continu in de etalage staat. Iets
dat zich continu moet verbeteren,
perfectioneren en optimaliseren zodat
het datadictatuur blijft aandrijven.
Aynouk Tan verwerpt datgeen waarmee we ons (online) identificeren. Zijn
voornaamste wapen: transformeren,

herdefiniëren, deconstrueren, mythologiseren. Oftewel: de ultieme afwijzing
van het zijn, zodat het plaats kan
maken voor het oneindige spel van
worden. Deze tabula rasa, vermomd
als het carnavaleske Zelf, kan zich zo
ontworstelen aan het meetbare, het
controleerbare, het voorspelbare; aan
de priemende blik van de ander. Blijft u
vooral kijken. Aynouk Tan is niet hier.

Jo Caimo (BE), Sunstream TV, 2015
Jo Caimo presenteert Sunstream TV, een screensaver
voor de data minded. Met een NASA-hook up en de geest
van een koopman, geeft Caimo de laptop-generatie een
placebo die past bij de tijd die zij dagelijks voor het
scherm doorbrengen. Zet tijdens de pauze gewoonweg je
Sunstream TV aan, kijk naar de zon en zuig de digitale
stralen op. Zonlicht (zelfs als het digitaal is) is niet alleen
verjongend en verfrissend, het zit vol vitamine D, om je
een goede oppepper te geven, en je op de been te
houden als je terugkeert naar je reguliere, eindeloos met
data gevulde leven.

DE CLOUD ZIT
VOL DADA
Door Michel van Dartel (NL)
Als een avant-gardistisch antwoord op
de ratio en logica van de vroeg-20eeeuwse kapitalistische samenleving
kan het Dadaïstische project als een
volledige mislukking worden beschouwd. Ondanks Dada's pogingen
om het te ontwrichten, nestelde het
kapitalisme zichzelf alleen maar nóg
steviger in onze samenlevingen, en is
het winststreven het leidende beginsel
geworden voor de ontwikkeling en het
beheer van vrijwel ieder aspect van
ons leven. Deze ontwikkelingen
kunnen echter ook worden gelezen als
iets dat enorme urgentie heeft
verleend aan de kwesties waar Dada
op reageerde. Als we ze als zodanig
lezen, hoe zou een Dadaïstisch
antwoord op de ratio en logica van de
kapitalistische samenleving er dan
vandaag de dag uitzien?
Een hedendaagse Dadaïst zou zich er
eerst rekenschap van moeten geven
dat de vroeg-20e-eeuwse samenleving enorm verschilde van haar
21e-eeuwse tegenhanger. Eén groot
verschil is dat de logica van het
vroeg-20e-eeuwse kapitalisme van
toepassing was op fysieke zaken,
terwijl die in zijn 21e-eeuwse variant
betrekking heeft op arbeidskracht en
productiemiddelen die grotendeels
virtueel zijn geworden. De opkomst
van cognitieve arbeid en digitale
technologie hebben het productieproces veranderd in iets dat grotendeels
immaterieel is. Waar fysieke arbeid
nog niet is geautomatiseerd door
technologie, is zij uitbesteed aan ´de
crowd´ via technologie. Hoe dan ook
is arbeid voor de hedendaagse bourgeoisie een virtuele dienst geworden.
Ook de geproduceerde en verhandelde handelswaren zelf zijn grotendeels
immaterieel geworden; ze zijn vaak
niet meer dan louter data in de cloud.
In tegenstelling tot de klassieke Dada
zou een hedendaagse versie van Dada
waarschijnlijk proberen de huidige
kapitalistische logica van virtualiteit en
immaterialiteit te ontwrichten door de
crowd aan te spreken via kunst die
vorm krijgt in de cloud.
In de tweede plaats zou een hedendaagse Dadaïst mikken op de radicale
hervorming van een heel andere
sociale, politieke en economische
mainstream dan zijn of haar 20eeeuwse voorgangers deden. Dadaïstische ideeën die ooit vernieuwend en
experimenteel waren, zoals de cut-up
techniek, zouden vandaag de dag
makkelijk kunnen worden aangezien
voor het nieuwste op het gebied van
het esthetisch adverteren. Kan een
hedendaagse kunstenaar überhaupt
trouw blijven aan Dada nu de kunst
een handelswaar op zich is geworden? Zou iedere artistieke uitspraak
van een professioneel kunstenaar niet
automatisch ten prooi vallen aan de
kapitalistische logica van de heden-

daagse creatieve economie? Sommigen gaan zo ver om te zeggen dat
zelfs de oorspronkelijke Dada-kunst
betekenisloos is geworden, toen een
paar van de meest provocerende
statements zelf felbegeerde handelswaar werden, wat aanleiding was voor
de populaire uitspraak “Dada is
dood”. Dada is echter allesbehalve
dood.
Een bijzonder sterk voorbeeld is een
kunstwerk getiteld Exhausting a
Crowd van de Amerikaanse kunstenaar Kyle McDonald, dat ik mocht
cureren voor een recente groepstentoonstelling, getiteld Data in the 21st
Century in V2_Institute for the
Unstable Media. Exhausting a Crowd
combineert onze fascinatie met
surveillance en openbaar online-commentaar, en werd geïnspireerd door
zestig pagina's experimentele
literatuur van Georges Perec, An
Attempt at Exhausting a Place in
Paris, waarin Perec de alledaagse
´crowd´ met empirische discipline
onderzoekt, notities maakt, en korte
lijstjes en beschrijvende verslagen
opstelt. Op dezelfde manier is Kyle
McDonald geïnteresseerd in de
handelingen van de willekeurige
voorbijganger, en nodigt hij zijn
publiek uit de website www.exhaustingacrowd.com te bezoeken om
commentaar te geven op de online
surveillance-footage die daar wordt
gestreamd.
In tegenstelling tot het nauwgezette
werk van Perec verandert het commentaar van de online-commentatoren al snel in een Dadaëske tekst.
De commentaren zijn kort, en het
totale resultaat toont een vreemde
dynamiek tussen persoonlijke intentie,
chaos en serendipiteit. Er kan makkelijk worden betoogd dat het resultaat
kritische hervormingen propageert,
omdat er duidelijk uit blijkt dat
surveillance voor de digitale autochtoon niet langer een ethische kwestie
is, maar eerder een bron van vermaak.
Via de crowdsourcing van de productie van dit Dadaëske antwoord
ontwricht Exhausting a Crowd de
hedendaagse kapitalistische logica
van virtualiteit en immaterialiteit, door
haar als een middel van artistieke
productie te adopteren. Een readymade in de cloud, die reageert op het
spektakel van de hedendaagse
surveillance-cultuur en ontsnapt aan
de logica van de creatieve economie
door haar productie daarbuiten te
plaatsen, in handen van de crowd.
Exhausting a Crowd is slechts één
voorbeeld dat illustreert dat Dada
allesbehalve dood is. Als je aanvaardt
dat het 21e-eeuwse kapitalisme om
andere avant-gardistische antwoorden
vraagt dan door zijn 20e-eeuwse
tegenhanger werden uitgelokt, blijkt
de cloud vol Dada te zitten.

You’ll discover a whole new world: YOUR OWN!

DESIGN
NEEDS AN
OPERATION

Naar
Tristan
Tzara

Door Geert Lovink (NL) en Mieke Gerritzen (NL)
In het huidige designbesef krijgt het
beeld geen prominente plek. Wij
constateren dat de designer anno
2016 geen visuele uitspraken doet
over moeilijke kwesties, maar vrolijk
vooruitkijkt met de blik strak op de
toekomst gericht. De ontwerppassie
beperkt zich tot de maatschappelijke
waarden van nieuwe technieken en
de productgerichte designwereld.
Design lijkt daarmee een voorbereidende taak geworden, een voorstadium van het toekomstige product. De
op onderzoek gerichte ontwerper
verdiept zich in de mogelijkheden en
vormen van nieuwe slimme materialen, en levert de resultaten van de
onderzoeken als desig nproducten
op. Soms als prototype voor de

ALLES GAAT
ER LETTERLIJK
HETZELFDE
UITZIEN
industrie en vaak als een design for
debate en inspiratiebron voor de
commerciële markt. Smart homes,
smart cities en smart people, dat is
waar designers zich nestelen. De
praktijk die daardoor ontstaat, lijkt
het meest op wat we al lange tijd
industrieel en ‘urban design’ noemen.
Het digitale design is overal en heeft
zich eindelijk losgemaakt van de
computer met bijbehorende interfaces. Digitaal communiceren is af.
Computers en grafische softwareprogramma’s zijn nagenoeg uitontwikkeld. We zijn klaar met het ontwerpen
van de digitale wereld van websites
en informatie; de standaard systeemprogramma’s doen het werk verder
wel. Iedereen kan deze programma’s
nu bedienen. Sociale media zijn
permanent in de mode, het gaat
erom of je goed op de foto staat en
een reputatie opbouwt op Facebook.
De eisen voor visuele communicatie
hollen dan ook achteruit. Alles gaat
er, globaal bekeken, letterlijk hetzelfde uitzien met dezelfde gebaren en
houdingen, met dezelfde camera-instellingen en filters, gepubliceerd in
dezelfde templates. Het resultaat is
een beeldvervlakking die iedereen
ziet, een waarvoor de alternatieven
zich niet aandienen. Zelfs niet in de
underground. Het beeld raakt uit
zicht en daarmee ook het design. Dat
klinkt tegenstrijdig met de populaire

trend van de designer die experimenteert met nieuwe materialen. Maar
het design zonder beeld is als een
woning zonder huis.
De visuele uitspraken die de designer
doet met zijn persoonlijke mening,
stijl en eigen taal zijn verdwenen in
de 3D printer, op Instagram en in het
keurslijf van andere informatieplatforms. We zijn trots dat we de
libertaire agenda van Silicon Valley
snappen, maar willen niet telkens
lastig gevallen worden door ons
slechte geweten. En zo laten we de
designerklasse zienderogen ten
onder gaan aan de impact van de
digitale grootmachten.
De Makerslabs, voorzien van de
nieuwste 3D printers en andere
technotools, schieten als paddenstoelen uit de grond, op scholen en in
de wijken. Er wordt massaal gewerkt
aan prototypes, die gezien de
uniciteit meteen klaar zijn voor een
plek in het museum. Zelfs onze eigen
quantified self gegevens worden er
gevisualiseerd. Daar ligt een markt.
En wat echt telt is de esthetiek van
nieuwe, slimme en duurzame
materialen. Maar deze materiaaloefeningen hebben (nog) niet tot een
Makers School geleid. De aanpak
blijft technisch. Designers maken er
vooral mooie dingen en voelen geen
gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de maatschappelijke en
ethische kant van de ontwerpen.
Dada stond honderd jaar geleden
aan het begin van het systeemdenken waaruit uiteindelijk de computer
voortkwam (“Iedereen kan Dada
doen”). Deze kunstenaars waren
bezeten, vol passie en geloof,
overtuigd dat de wereld zou gaan
veranderen. Hun ontregeling bracht
een krachtig, verontrustend beeld
met zich mee. Door de gebrekkige
design-agenda op het beeldfront op
dit moment, weten wij ons echter
geen raad met de privacy problemen
die zich voortdurend aandienen. De
data stromen non-stop door en zo
zijn wij onszelf als slachtoffers van de
informatie-inflatie gaan zien. Hoe kan
de terugtrekkende beweging van het
design worden gekeerd?
De Keizer is naakt, en dat zijn wij.
Valt er nog wat te kantelen? Designers, klik op de link met consequenties en word echt sociaal. Negeer de
standaarden en ga samen aan het
roer van de technologie staan. Met
beelden, met woorden, met daden!

DESIGNERS,
GET SOCIAL!
NEGEER DE STANDAARDEN EN
GA SAMEN AAN HET ROER
VAN DE TECHNOLOGIE STAAN.

IS DE 3D PRINTER HET ANTWOORD
OP ALLE DESIGN VRAGEN?

DATAÏSM: ADVENTURES UP
AND DOWN THE RABBIT HOLE
By Ward Janssen

Door Sebastian Olma (DE)

		 ALS IEDEREEN EEN
		 KUNSTENAAR IS, GAAT DE 		
		 KUNST DOOR HET PUTJE.

Van de grote Franse techno-filosoof Bernard Stiegler is zojuist een boek verschenen waarvan de titel vertaald zou

Ik heb gezien wat er gebeurt als iedereen zelf optreedt. Dat is helemaal niet bevrijdend. Het is een slechte grap!' Beuys vervalt in een overschatte

kunnen worden als

stilte ...

Blabla intro

Hoe niet krankzinnig te worden TEN TIJ-

DE VAN DE GROTE DISRUPTIE. In dit boek komt Stiegler met een ingewikkelde filosofische

echo van een diagnose die al door veel van zijn collega's in de meer profane krochten van het 'expertdom' is geuit:

dat onze digitale tijden te snel voor ons zijn geworden, dat we tot
op het bot zijn ontwricht, DAT ONZE LICHAMEN EN ONZE
HERSENEN HET HECTISCHE TEMPO VAN DE MEEDOGENLOZE
DIGITALE INNOVATIE NIET MEER KUNNEN BIJBENEN.

Het is de mensheid die besluit
dat zij niet blij meer is met de gift van Prometheus.'

konijnenhol ervaart,' zegt hij, 'is data-entropie.

DE DATAÏST SCHUIFT RUSTELOOS HEEN EN WEER.

DE DATAÏST BEVINDT ZICH TEMIDDEN VAN DEZE DISRUPTIE,
maar is er niet van onder de indruk.

'Neem je me in de maling?'

Ze stapt haar konijnenhol uit en staat daar in de uitdagende houding die zij aan haar eerdere leven met Dada heeft
overgehouden.

‘OKEE, ZO IS HET GENOEG, NOG ÉÉNTJE DAN!' Onze
Dataïst is gebrand op een ontmoeting met de filosoof die
ervoor kan zorgen dat ze haar hoofd niet verliest. ‘Wat jij in je

'Nee, wat ik zeg is: dat doen we allemaal.

We nemen collectief het idee van de techné op de hak.'

'Van wat?'

‘Genoeg van deze nonsens!', roept ze uit. 'Is dit wat je

disruptie noemt? Je maakt vast een grapje! Ik moet hier zien
weg te komen, anders word ik gek!'

‘Nou ja, dat is de Griekse term voor 'kunst'. En technologie.

En dus verdwijnt ze weer in het konijnenhol. Ze wil verder gaan, de toekomst in, maar op de een of andere manier

'Dus dat is waarom ik overal Marcels fontein zie!' Ze staat

‘JOUW ZOGENAAMDE DISRUPTIE LIJKT HET STROMEN
VAN DE TIJD WEL TE BLOKKEREN,' zegt ze. 'Ik word hier echt
lukt dat niet.

gek van!' Als de toekomst geblokkeerd is, draait ze zich om en gaat ze terug in het verleden om iemand
te vinden voor wie ze altijd een warm plekje heeft gehad.

'De verbeelding is de
moeder van alle werkelijkheid!' De Dataïst lijkt hierdoor
De jonge Novalis laat zijn hoofd bedachtzaam hangen en zegt:

in

de war gebracht. 'Natuurlijk, maar wie is de vader?' 'Geen idee,' antwoordt Novalis, 'maar als je me
wilt excuseren;

ik moet zelfmoord gaan overwegen.'

‘OKEE, NUTTELOZE ROMANTICI, LATEN WE ONS

DAN FLUXUSSEN OP DIE VENT MET DIE HOED,' DENKT ZE. ‘Hij komt na

Dada en doet me op de een of andere manier aan papa denken. Hij moet het weten.'

‘Uiteraard,’ lacht Beuys,

‘IEDER MENS IS EEN KUNSTENAAR!’

Hij heeft haar vraag niet goed gehoord. ‘Ja,’ zegt ze, ‘maar is dat niet precies het probleem?'

Eigenlijk voor de menselijke verbeelding.' De Dataïst glimlacht.
op. ‘Ik snap het nu.

AL DIE LEUKE DIGITALE SPULLETJES,

VAN 'BIG THIS' TOT 'SMALL-THAT,
VAN 'SMART-EVERYTHING' TOT 'I-NOTHING',
VAN 'E-SOMETHING TOT 'OPEN-ANYTHING':
het is er allemaal om een ernstige vorm van collectieve incontinentie aan het zicht te onttrekken. Ik denk te weten wat ik daaraan moet doen.

HET DATAÏSME MOET
FARMACOLOGIE ZIJN!
Als we het lekken kunnen stoppen, zullen

verbeelding terugkrijgen.
En ik moet further down the rabbit hole! Ik moet hollen ...'

we onze

OB1100100 TO OB1011

Door Peter Lunenfeld (USA)

THERAPY

Idylls worth spreading

Honderd jaar geleden - of 0b1100100 in binaire
termen, als je daar de voorkeur aan geeft - bevond een kleine groep Europeanen uit Roemenië,
Frankrijk, Duitsland en andere landen zich tijdens
een oorlog die (tot de volgende, uiteraard) qua
verschrikkingen ongeëvenaard was in het neutrale Zwitserland. Als hun lichamen dreigden te
worden vernietigd, vroegen de leden van deze
groep zich af, waarom hun cultuur dan niet ook
meteen? En moest die cultuur dan niet worden
vernietigd door degenen die haar het best
begrepen, en de verschrikkingen van de oorlog
met hun humor, het ondenkbare met hun verbeeldingskracht en het apocalyptische met hun
esthetiek hadden bestreden? De kunst van Dada,
zoals beoefend door Ball, Hennings, Tzara,
Hülsenbeck, Arp en Duchamp, was revolutionair
in 1916, juist omdat hij probeerde door de
pretentie heen te breken dat kunst een gemeenschap van zielen was, evenals een directe
overdracht van waarheid en schoonheid van de
ene persoon naar de andere. Maar ‘dada’ zelf was
slechts een ruis, al was het een ruis die een eeuw
lang zou blijven resoneren. Correlatie betekent
nog geen oorzakelijk verband, en het naast elkaar
zetten van twee afzonderlijke feiten maakt ze nog
niet interessant, maar de Dadaïsten staken
ontegenzeggelijk veel creatieve energie in het
toeval. Hier is zo'n toeval: in het jaar waarin
‘Dada’ geboren werd, werd aan de overzijde van

de Atlantische Oceaan de vader van de data
geboren. Claude Shannon was een van de meest
briljante denkers van de afgelopen honderd jaar,
en de grondlegger van de informatietheorie. Als
21-jarige student aan het MIT schreef Shannon de
best masterthesis van de 20e eeuw, waarin hij
schetste hoe je digitale schakelingen moest
bouwen, en vervolgens publiceerde hij iets meer
dan een decennium later - 0b1011 jaren om
precies te zijn – ‘A Mathematical Theory of
Communication’ (‘Een wiskundige communicatietheorie’), die Shannon tot een van de architecten
van onze onderling verwoven moderne wereld
zou maken. Shannon creëerde een manier om alle
mogelijke vormen van uitwisseling, ongeacht
medium of boodschap, als systemen te zien die
via een zender en een ontvanger bron en bestemming op elkaar aansloten, zij het nóóit zonder
toevoeging van ruis aan de communicatie.
Degenen onder ons die nog steeds een echte
radio hebben begrijpen wat ruis is, maar veel
minder mensen herinneren zich nog hoe ‘sneeuw’
het televisiesignaal soms aan hun oog onttrok.
Volgens Shannon was deze ruis – of informatie-entropie – geen storing in de communicatie, maar een integraal en onvermijdelijk
bestanddeel van alle vormen van communicatie.
Desondanks was het de taak van de 20e-eeuwse
technici om die ruis zoveel mogelijk te onderdrukken, zodat we in de 21e eeuw acute pijn voelen
als hands-free, intercontinentale telefoongesprekken een kwart seconde wegvallen als we met 160

WE WETEN TE VEEL OM
WERK TE CREËREN
DAT ER NET ZO WEIRD
UITZIET ALS DADA

\_( ʘ
͡ ☻ᴥ Ѿ₪»ʔ)州/̵/͇̿̿̿ 
̿
Door Rosa Menkman (NL)

TOOBA SHAHRIAR (IR) Maak een keuze uit de hedendaagse filosofie voor beginners: TED(x?) is hier. De toekomst reddend, innovatie-evangelisten inspirerend, het gezond verstand verhullend in schreeuwend-rode theatertactiek. Master Design-student Tooba Shahriar van Avans University presenteert de Netflix Mecca van de tech-generatie, geheel en al data-geïnspireerd, iedere idylle voor het oprapen.

Ik vind het betrekkelijk makkelijk een oorspronkelijk kunstwerk van de Dada-beweging over het
hoofd te zien; in 2016 zijn de esthetiek en het
eclecticisme daarvan niet langer uniek. De technieken achter deze bedenksels hebben honderd
jaar de tijd gehad om ingeburgerd te raken. De
radicale kunst en de punk hebben de technieken
van de collage en het toeval omarmd, en als een
stijl toegepast die niet langer intrinsiek progressief
of nieuw is. Als een door tijd en mode achterhaald
filter is het een gebruiksgoed geworden dat een
gevoel van afgezaagde, bijna huiselijke bekendheid oproept. Wat ooit een techniek van het
vreemde was, is nu een formaliteit geworden om
weird te lijken. Een eeuw na het begin van Dada is
het belangrijk je af te vragen of het zelfs maar
mogelijk is om de geest van Dada überhaupt nog
in te roepen. Waarom wordt het werk van zo veel
hedendaagse digitale kunstenaars nog steeds
gehistoriseerd, of zelfs afgedaan, alsof het weird is
zoals Dada? Als ik de tijd neem om echt een werk
van Dada te bestuderen, roept het bij mij nog
steeds het gevoel op dat ik de geest van een

vreemdeling binnentreed. Ik zal het nooit helemaal
begrijpen. Hoewel ik me erover verwonder, zal het
altijd vreemd blijven, een raadsel uit een andere
tijd, zonder antwoord. Het is duidelijk dat de historische omstandigheden die de Dadaïsten ertoe
hebben gebracht hun werk te maken, met een
geestesgesteldheid die vaak wordt omschreven
als grenzeloze gekte, onmogelijk over te plaatsen
en te vertalen zijn in het heden. Douglas Kahn
heeft ooit geschreven: “We weten al te veel om de
ruis te kunnen laten bestaan”. Kahn schrijft in de
context van de noise-muziek, en legt uit dat deze
categorisering niet langer bruikbaar is en moet
worden vermeden, omdat de praktijk gefragmenteerd is en zich heeft ontwikkeld tot talloze meer
geavanceerde stijlen, takken en subgenres. Iets
soortgelijks kan worden gezegd over het anno
2016 nieuw leven inblazen van Dada, en zijn technieken van de collage en het toeval. De afgelopen
decennia is digitale kunst méér geworden dan een
missie om nieuwe technieken te creëren voor
generatief werk, of merkwaardige collages en
toegepast toeval. Verschillende takken van de

kilometer per uur nationale grenzen passeren. Dat
is de aard en de feilbaarheid van homo faber in
het elektronische tijdperk. Dadaïsten zouden
vooral de ironie onderkennen van dit tijdperk van
ontoereikende wonderen, en van de manier
waarop het signaal vaak minder belangrijk is dan
de ruis. Ik heb geen idee of Shannon de creatieve,
anarchistische esthetiek van de oorspronkelijke
Dadaïsten wist te waarderen, maar hij had beslist
gevoel voor humor. Hij hield van goochelen, had
een verzameling unieke éénwielers, en was (als
een schaduw van Duchamp) gek op schaken. In
zijn latere jaren
bouwde hij wat
hij de ‘Ultieme
Machine’ noemde: je haalt een
schakelaar over,
zodat de machine
zich opent en er
een hand verschijnt die de schakelaar weer terugzet, waarna
de doos zich over de hand sluit. De ‘Ultieme
Machine’ is een digitale grap, omdat het nu
eenmaal een hand is, en een binaire grap, omdat
het over de oorlog tussen 0 en 1 gaat. Shannon
populariseerde de term ‘bit’ voor ‘binair cijfer,’ de
kleinste data-eenheid van de computer. In het
Engels is het woord “bit” ook de aanduiding voor
een kort, komisch optreden. In die zin zou de
‘Ultieme Machine’ een perfect optreden zijn
geweest voor een nacht in het Cabaret Voltaire.

digitale kunst hebben langzamerhand een meer
onderzoekende en kritische traditie gevestigd,
waarbij zwarte doos-technologieën worden opengebroken en met alternatieve, soms disfunctionele
manieren van werken wordt geëxperimenteerd.
Groepen en bewegingen als het Critical Art
Ensemble (1987), Tactical Media (1996), Glitch Art
(±2001) en #Additivism (2015), om er maar een
paar te noemen, verzetten zich allemaal op een
reactieve, kritische manier tegen de status quo, en
houden zich bezig met de protocollen die de domeinen van de infrastructuur, standaardisering en
digitale economieën faciliteren en controleren.

WE WETEN
AL TE VEEL
OM DE RUIS
TE KUNNEN
LATEN
BESTAAN
Digitale kunstenaars die er nog steeds aan vasthouden hun werk te verklaren alsof dat net zo
weird is als Dada, missen het vreemde dat de
sleutel vormde tot de intrinsiek progressieve denkwijze van Dada. Op een ietwat luie manier richten
zij zich uitsluitend op techniek en esthetiek, en niet
op de geestesgesteldheid die ten grondslag lag
aan Dada. De digitale kunst is net als de kunst in
het algemeen te ver gekomen om alleen maar als
weird zoals Dada te worden gezien.



DCT SYPHONING gaat over de manier waarop de jonge DCT
(compressie-algoritmes) reageert op de oude compressietechnologieën, maar ook op de nieuwere, complexere
technologieën, die 'afschrikken' omdat ze onleesbaar lijken.

Liefde nieuwigheid is vriendelijk kruis Verschijnt
jem'enfoutisme naÃ¯eve karakter zonder reden,
de passagier positief. Maar het moet oud zijn.

Dada
Manifesto
1918

aan de ene kant de kwestie Indirect,
naar zijn mening, om de dialectiek te bellen,
is een 'compromis'

I-activiteiten; voortdurende
conflict sinds de bevestiging

Rudes,
springen
rijders
Hipo.

Dronken Ghosts energie zinken
Trident vlees onzorgvuldig.

Moraal is verrijkt met alle
chocolade in de aderen.
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DUSTY DATA IS THE NEW FOUND FOOTAGE

Dada Manifesto 1918
Gooi het manifest u wilt: nucleaire, biologische en chemische, een uitbarsting van 1, 2, 3, Frustratie en aan te scherpen je vleugels te veroveren en de verspreiding van grote en kleine a, b, c, teken, schreeuw, zweren, organiseren proza als een absoluut bewijs,
onbetwistbare bewijs van het non plus ultra en de steun die de nieuwheid lijkt te leven in de finale look van de macht van God is essentieel. Het bestaan ervan is eerder op een show Dat de accordeon, het landschap en de zachte woorden. .:. Opzet van een
nucleaire, biologische en chemische is een natuurlijke zaak - het is jammer. Iedereen doet het vormen cristalbluffmadone, munten, farmaceutische, uitnodigend enthousiast op blote voeten in het voorjaar en kale. Liefde nieuwigheid is vriendelijk kruis Verschijnt jem'enfoutisme naïeve karakter zonder reden, de passagier positief. Maar het moet oud zijn. Het geven van een impuls kunst verheven eenvoud: nieuwigheid, wij zijn mensen en echte vermaak, impulsief, levendige loodrecht op verveling. Op het
kruispunt van de lichten, alarm, alarm, kijkend naar de jaren in de jungle. Ik ben het schrijven van een manifest en ik wil niets, maar ik zal een paar dingen te zeggen, en ik eigenlijk helder, want ook ik ben tegen principes (dot morele waarde van elke zin - te
gemakkelijk; aanpassing werd uitgevonden door de impressionisten). .:. Ik ben het schrijven van dit manifest te laten zien dat wij het tegenovergestelde actie met een frisse adem kan doen; I-activiteiten; voortdurende conflict sinds de bevestiging, ik ben niet
tegen het en ik kan niet uitleggen omdat ik een hekel aan gezond verstand. Dada - Dit is een woord dat brengt gedachten van Hunt; Elke bourgeois is een beetje toneelschrijver bedenkt verschillende karakters, in plaats van het krijgen van uw intelligentie,
chrysalises stoelen, op zoek naar redenen of doeleinden (na psychoanalytische methode, werkt zijn eigen), om zijn status cement als het land, verhalen en gedefinieerd. Elke kijker is aantrekkelijk wanneer het proberen om een woord

uit te leggen (te weten!).
Padded en veiligheid serpentijn complicaties, het handvat van zijn instinct. Daarom bedroefd huwelijksleven. Leg Amusement ventrerouges molens van lege schedels. Dada betekent niets. Als we niets vinden, en als ze tijd verliest in het Woord, dat niets
betekent ... De eerste gedachte die loopt over de leiders van bacteriologische: vind de etymologische, historische of psychologische, is minder. We leren van de pers dat de Kru negers bellen met de staart van een heilige koe Dada. De kubus en de moeder van
een specifieke regio in Italië, Dada. Houten paard, een verpleegster, een dubbele bevestigend Russisch en Roemeens: Dada. Wetenschapsjournalisten zien het als een kunst voor baby's, andere heilige jésusapellantlespetitsenfants, terug naar de oorspronkelijke
droge en lawaaierig, luidruchtig en eentonig. Je bouwt de gevoeligheid van het woord; elke constructie convergeren perfect saai, stilstaand beeld van een gouden man mos product. Het werk moet een schoonheid in zich, want het is dood; geen homo of verdrietig, noch licht of donker om zich te verheugen of mishandelen individuen om cakes of gebogen bijna heilige zweet van ras modi dienen. Het kunstwerk is nooit een goede keuze, echt, iedereen. kritiek is nutteloos, het bestaat alleen subjectief, de ander, en
zonder de minste algemeen. Heeft iemand merkte een gemeenschappelijke psychologische basis voor alle menselijke wezens? Het proces van Jezus en de Bijbel bestrijken een breed welwillende vleugels: shit, dieren, dagen. Wat wij willen de chaos die vormt
die oneindige vormloze variatie te begrijpen: de mens? Het principe: "Heb uw naaste lief " is hypocrisie. "Ken uzelf " is een utopie, maar meer aanvaardbaar omdat het bevat boosheid erin. Vriendelijkheid. Het is te hopen, na het bloedbad van gezuiverde
mensheid. Ik praat altijd voor mij, want ik ben niet zeker, weet ik niet het recht om de anderen in mijn rivier te trekken, ik weet niet iemand dwingen om mij te volgen, en iedereen maakt zijn kunst op zijn eigen manier, als je bekend bent met de wijzer tot
grote vreugde van de astrale lagen, of de mijne Dat stamt uit de bloemen van Corpses en vruchtbare spasmen. stalactieten; Je kunt ze overal vinden, Creches Versterkt pijn, ogen zo wit als engelen hazen. Zo ontstond de Dada vereist onafhankelijkheid, gebrek
aan vertrouwen in de gemeenschap. Behoort aan ons om onze vrijheid te houden. We niet de theorie herkennen. We hebben genoeg kubistische en futuristische academies: laboratoria van formele ideeën. Het is de kunst van het geld en de mascotte mooie
bourgeois? Aan het assonantie geld en een keerpunt glijdt langs de lijnen van de abdominale profiel. Alle groepen van kunstenaars leidde tot de bank, het rijden op verschillende kometen. De deur werd geopend kansen voor haar wenteling in kussens en voedsel. Hier de stukken zijn verankerd aan de grond. Hier hebben we een recht van spreken, want we de emotie en opwinding hebben meegemaakt. Dronken Ghosts energie zinken Trident vlees onzorgvuldig. We drain vloeken tropische overvloed aan duizelingwekkende planten, tandvlees, en regen is ons zweet, we bloeden en branden met de dorst van ons bloed is kracht. Kubisme werd geboren in een eenvoudige manier van kijken naar de dingen: Cezanne schilderde een kopje twintig centimeter lager dan zijn
ogen kubisten kijkt van boven, anderen compliceren verschijning waardoor de dwarsdoorsnede en de nederzetting volgende verstandig. (Ik zal nooit vergeten de makers van het probleem en de belangrijkste reden waarom ze gingen naar de finale.) Futurist
ziet dezelfde beker in opeenvolgende beweging voorwerp over een andere vijandig jegens een van de stroomkabels te versieren. Dit voorkomt dat de stof is goed of slecht schilderij De investeringen in menselijk kapitaal. De nieuwe schilder maakt een wereld
waarvan de elementen gedefinieerd zijn, en een redelijke kans om te werken zonder argument, ook. De nieuwe kunstenaar protesten: ze niet meer verven om een (symbolische en illusionist voortplanting) rechtstreeks uit de steen, hout, ijzer, tin, steen, trein
organismen die in alle richtingen kan worden gedraaid creëren Momentary voelen van de heldere lucht. Elke picturale of plastic werk is nutteloos; Dit is een monster dat schrikt een slaaf van de geest, niet de zoete sieren de kantines van de dieren in menselijke kostuums, voorbeelden van de trieste geschiedenis van de mensheid. - Schilderen is de kunst van het verbinden van twee geometrisch parallel is te vinden op het doek, in onze ogen, de realiteit van de wereld Volgens de nieuwe omstandigheden en mogelijkheden. Deze wereld is niet een specifieke taak, is een van de telling minder variaties van de kijker. Als schepper, niet de oorzaak of theorie. Bestel = stoornis; I = me niet; Verzekering = ontkenning: de hoogste straling van een absolute kunst. bol van kosmische
chaos, absolute netheid en orde, de eeuwige tweede, zonder weerstand, zonder ademhaling, zonder licht, zonder toezicht. Zoals
. Op het contrast, welke ons verbindt met het verleden. De auteurs leren morele en te bespreken, of om de psychologische basis voor de verborgen wil om te winnen, een belachelijke kennis van het leven te verbeteren, ze zijn ingedeeld, kunnen worden onderverdeeld in de kip; Zij blijft een dansles te zien, wanneer ze de tijd te verslaan. Lezers
lachen, en ging verder: waarom zou je? Er zijn boeken die niet de vraatzuchtige massa niet bereiken. een werknemer van de reële behoefte van de auteur, en voor hem. Informatie opperste egoïsme, de waar de bomen worden opdrogen. Elke pagina moet
ontploffen, of diep en serieus harde wervelwind, duizeligheid, de nieuwe, eeuwige, overweldigend grap, het enthousiasme voor principes of als print. Hier zijn onthutsend vluchtende wereld, tedere minnaar van klokken verschillen, niet over, nieuwe mensen.
Rudes, springen rijders Hipo. Dit beschadigde de wereld en het zoeken naar literaire rogue verbetering. Ik zeg u, er is geen begin en we zijn niet bang, we zijn niet sentimenteel. We scheuren de woeste wind, kleding, wolken en gebeden, en de voorbereiding
van de grote spektakel van ramp, brand, verval. Bereid de verwijdering van verdriet en tranen vervang de sirenes getrokken van het ene continent naar het andere. Pavilions van intense vreugde en weduwen rouwden gif. & X2a50; Dada is het kenmerk van de
opvang; Reclame en zakelijke Ook inbegrepen zijn poëtische elementen. Ik zal de laden van de hersenen te vernietigen, en die van de sociale organisatie: demoraliseren en gooi rond de kant van de hemel naar de hel, de ogen van de hel naar de hemel, naar de
vruchtbare individuele wiel circus te herstellen. Filosofie is de vraag: welke kant te gaan kijken naar het leven, god, idee, of iets anders. Dit alles lijkt verkeerd. Ik weet niet thinkthat de grootste relatieve resultaat, taart en kersen kiezen na het diner. Hoe snel
kijken aan de ene kant de kwestie Indirect, naar zijn mening, om de dialectiek te bellen, is een 'compromis' in de hoofden van aardappelen, dansen rond het. Als je zegt, Perfect, perfect, perfect. Kennis, inzicht, kennis, Boumboum, boumboum, boumboum,
Ik bespaarde bijna precies een succes, recht, moraal en alle andere fijne kwaliteiten die verschillende zeer intelligente mannen het boek aan het einde te komen om te zeggen dat alles is nog steeds dansen op boumboum personeel hebben besproken, heeft hij
recht op zijn boumboum, de tevredenheid van de een morbide nieuwsgierigheid; Scheid helemaal onverklaarbaar behoeften; bath; Financiële problemen; buik, die het leven; De mystieke kracht van de staaf vormen een orkest, het spook van een boeket mute
bogen, gesmeerd dier drinkwater, ammoniak is basic. De Blauwe Engel monocle waterburcht ze waren minder dan twintig stemmen goedgekeurd. Als je goed bent, en als alle pillen zijn alleen Pink, laten we proberen opnieuw niet correct. Wij geloven dat we
rationeel het idee van wat ze schrijft kunnen verklaren. Maar het is zeer relatief. Psychoanalyse is een gevaarlijke ziekte, slaap trends van de anti-echte mannen en systematiseert de bourgeoisie. Dat is niet waar. De dialectiek is een leuke machine die ons / op
een conventionele manier / denken dat we toch. Er wordt aangenomen dat de minuut verfijning van de logica, toonde de waarheid en Opgericht de juistheid van uw mening? Logic stevig door de zintuigen is een organische ziekte. Filosofen graag van deze toe
te voegen: De bevoegdheid om toezicht te houden. Maar is dit prachtige kwaliteit van denken peuve zijn onmacht. Wij zijn, laten we eens kijken naar een of een aantal manieren waarop een miljoen daar te kiezen. Ervaring is ook een product van toeval en
individuele capaciteiten. Het onderzoek zal zo snel medelijden met mij als het wordt een speculatieve systeem, verliest zijn karakter van het nut - dus - maar in ieder geval het individu. Ik haat vette objectiviteit, en harmonie, de wetenschap die vindt alles in
orde. Ga, mijn kinderen, het mensdom, soort burgerlijke en maagd journalisten
de meest aanvaardbaar systeem is oneerlijk. Het is een complete, perfect in zijn kleine formaat, vul de vaas zelf aangedurfd om de gedachte te bestrijden,
het mysterie van het brood gaat déclochement helse propeller in economische lelie dadaïsten spontaniteit. Ik belde voor mijn enfoutisme het openbare leven, het waar elke behoudt zijn positie, maar ik weet dat ik respect voor andere mensen, zo niet ter
bescherming van de twee-staps Steeds een volkslied, de decoratie van de winkel, een mobiele draadloze telefoons verzenden van Bach Fugues, outdoor reclame en vertoning bordelen, het orgel omroep rubberen afdichtingen God elkaar en in feite vervangen
fotografie en eenzijdige catechismus. Active gemakkelijk. de penumbra likken en zweven in de grote mond vol van vuil en honing: niet die duidelijkheid te herkennen. Meet de grootte van de eeuwigheid, elke actie is gewoon - (als we toestaan gedacht

dat het
avontuur draaien, de resultaten zijn oneindig grotesk - een kennisgeving over de menselijke onmacht). Maar als het leven is een slechte grap, of dienen geen enkel doel, en omdat we geloven dat het goed kan worden gewassen chrysanten, want het is de enige
basis voor het begrijpen verkondigen art. Het is Merk op dat we denken aan de soldaten die hem kwistig voor eeuwen. Het veld kan niet tegen de man, en die geïnteresseerd zijn in het krijgen van knuffels en de mogelijkheid om hun gesprek te bevolken zou
kunnen zijn. Kunst is een privé-zaak, de kunstenaar schiep hem; Natuurlijk, het werk van de leverancier van het product, en omdat ik houd van het nu, om dit monster in olieverf te krijgen, papier buis nabootsen van de metalen pers en automatisch betaalt
haat lafheid schurken. De kunstenaar, de dichter waardeert gif condensatie binnen de pulpindustrie leider, ze was blij met het proces, zijn onveranderlijkheid niet te bewijzen. Schrijver, kunstenaar papieren lof, continu inzicht in hun werk: ellendig bekleding
van het nutsbedrijf overdekte lompen die brutaliteit, piss samenwerking broeden verachtelijke instincten van dierlijke warmte. Slap en smakeloos vlees, vermenigvuldigen microben typografische fout. We geduwd ons van afhankelijkheid is een zeurpiet. Elk
van deze filtering gekonfijte diarree. Bevorder artistieke middelen opgelost. We moeten effectieve maatregelen om, direct, precies en nooit begrepen.
Ze trok de jongen begrippen, woorden, In Hun formele
buitenkant, het einde niet echt concentreren. De kettingen te doden, een enorme duizendpoot verstikkend onafhankelijkheid. Gehuwd met logica, zou de kunst leeft in incest, slikken, slikken zijn staart lichaam nog steeds overspel plegen met zichzelf en de
natuur zal een nachtmerrie geteerd van het protestantisme, een monument, een veel grijze en zware Darmen geworden. Maar souplesse, enthousiasme, en zelfs bellen onrecht, deze kleine waarheid Dat we de praktijk als onschuldigen en maakt ons mooi: we
zijn goed, en de vingers zijn kneedbaar en glijden als de takken van deze plant aantrekkelijk attractie, bijna vloeibaar; Dat hij zegt dat de seoel, zeggen de cynici. Ook is het gezichtspunt; maar alle bloemen zijn geen heiligen, gelukkig, en zoals het is heilig voor
ons is het ontwaken van de anti-menselijk handelen. Hier is een papieren bloem knoopsgat van de heren die vaak gemaskerd bal van het leven, de genade, het koken, wit of zacht vet neef. Zij verkeer, dat we zouden kiezen. Het conflict en de eenheid van de
polaire jet kan niet waar zijn. Echter, als men het woord banaliteit, inbeslagneming de morele wellustige, kwaad-ruiken. Moraal atrofie aandoeningen, zoals het product van intelligentie. Controle van de moraal en de logica is gemaakt door onze onverschilligheid naar de voorkant van de politie - voor de slavernij - rotte ratten waar de burgers hebben een volle maag en geïnfecteerd de enige gangen van helder glas en reinig geopend voor kunstenaars. Alle huilde veel werk-destructief, negatief, te bereiken van.
Vegen, schoonmaak. Het schoonmaken van de individuele natiestaten na de waanzin, de waanzin van agressieve, uitgebreide en d, 's werelds resterende snijd de handen van bandieten en de eeuwen vernietigd. Zonder een doel, of ontwerp, zonder organisatie:
ontembare waanzin, ontbinding. Sterke woorden of kracht zullen overleven omdat ze zijn snel verdediging, behendigheid, benen en gevoelens vlammen op hun gezicht kanten. Moraal heeft bepaald liefdadigheid en medelijden, twee ballen van dik geworden,
Deze taak wordt niet bevolen door een bovennatuurlijke kracht,
zoals olifanten, planeten, en noemde het goed. Ze hoefde niet. Goedheid is helder en stevig, meedogenloos richting compromis 'en politiek 				
maar het vertrouwen van de handelaars en het idee van academische monopolie. Sentimentaliteit, om te zien een groep mannen twisten en verveeld de uitvinder van de kalender en de wijsheid van drugs. Labels, de strijd woedde filosofen (mercantilisme,
schalen, zorgvuldige en kleine maatregelen The) onmiddellijk en wist de schade voelt zoals diarree in relatie tot vermoeide gezondheid ruïne, de smerige aas gevaar brengen van de werkdag. Ik kan het verzet van alle kosmische faculteiten om deze rotte
blennhorragie zon buiten de fabrieken van het wijsgerig denken te verzekeren, het bestrijden van de hele weg shocker dadaïsten. Elk product van walging staat Becoming een ontkenning van de familie is Dada; vuisten in protest door de destructieve actie:
Dada; kennis van alle vormen van openbaar sex vandaag verwierp een handig compromis 'en respect: Dada; afschaffing van de logica, dansen niet in staat om te maken: Dada; hiërarchie en sociale vergelijking Gevestigde waarden van onze bedienden: Dada;
elk voorwerp, alle objecten, gevoelens en onzekerheden, verschijningen en de precieze botsing van parallelle lijnen zijn manieren om het te bestrijden: Dada; de afschaffing van het geheugen: Dada; de afschaffing van de archeologie: Dada; afschaffing van de
profeten: Dada; de afschaffing van de toekomst: Dada; onbetwistbaar absolute geloof in elke god onmiddellijke product van spontaniteit: Dada; Elegant springen, en als het tweede gebied van de samenhang; Het groeitempo is gegooid in haar stem was als een
schreeuw plaat; Hun respect voor alle dwaasheid op dit moment: een serieuze, angstig, schuchter, vurig, krachtig, vastberaden, enthousiast; schelp van zijn kerk onnodige en omslachtige accessoire; spuwen als een briljant idee waterval lasterlijk, of liefde, of
om te genieten van - het was helemaal van overtuigd dat het net zo goed - dezelfde intensiteit Bush volbloeden geboren insecten en gouden frame aartsengelen, zijn Seoul. Liberty: Dada Dada Dada,

Erica Scourti (GR, UK)
Screenshots van iPhone-reminders,
verza-meld in de zomer van 2015, vormen
de basis van een visuele tekst die zich
beweegt tussen het generieke en het
actuele, nieuwtjes en persoonlijke notities.
Gebruikmakend van een productiviteits-app tegen zichzelf, om absurditeit en
verwarring te genereren, is de beeldenreeks een dagboek van het dagelijks leven
via de mobiele telefoon-interface, heen en
weer springend tussen zijn vele manieren
van adressering en communicatie.
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Beni Bischof (CH) Collage zonder titel
Zo gewend als we nu zijn aan Buzzfeed, Reddit en de
zich voortdurend uitbreidende meme-machine van
het collectieve web, we lijken bijna de analoge
schreeuw om aandacht op good old papier te zijn
vergeten. Deze collage van Beni Bishop neemt ons
mee naar een gevoel van media-nostalgie toen print
nog print was, print die één dag lang het publieke
domein en debat kon domineren, in de dagelijkse
tabloids voor nieuws en roddels.

toolz’ voor de data-generatie
die zo voorbijgaat aan het innovatiespel, verlangend naar enige DIY-mentaliteit.
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RETRODADA
MANIFEST
V.1.1*
Door McKenzie Wark (AU, USA)



R-E-T-R-O/D+A+D+A is onze intensiteit.
R¿E¿T¿R¿O-D◊A◊D◊A is vóór en tegen
eenheid. R©E©T©R©O=D®A®D®A
is de afschaffing van hun redenen.

R²E²T²R²O±D³A³D³A is de weigering
van een erfenis. R{E{T{R{O|D}A}D}A is
een uitbundige ontboezeming, ALS EEN MOBIELE TELE-

RETRODADA BEGINT MET WALGING.##

FOON DIE IN EEN MICROWAVE-OVEN IS GEBAKKEN.

Terwijl sommige steden door bommenwerpers worden aangevallen, worden
andere steden gebombardeerd door
kunstmarkten. ••••• Ditmaal is er geen neu-

van de laagste orde. RetroDada heeft geen theorie.
Daarvan is er al genoeg op de kunstacademie. We
houden van de oude dingen vanwege hun frisheid.


¬¬¬¬¬¬ Eens te meer zet de wereld haar oorlog in gang. R•E•T•R•O~D|A|D|A is een godheid

traal Zwitserland €€€€€ ¢¢¢¢¢ $$$$$ voorhanden waar
vluchtelingen op adem kunnen komen, nu de hele
aarde zelf aan het oververhitten is. De slapeloosheid van
de rede brengt monsters voort. þÞþÞþÞþÞþÞþÞþÞþÞþÞ

Maar voordat we twee stappen voorwaarts kunnen zetten, moeten we één sprong
achterwaarts maken. .

EEN HELE EEUW TERUG.

Terug naar de eerste der wereldoorlogen die
genummerd werden; terug naar de geboorte van
de Dada-walging. Terug naar die grote afwijzing
van wat de eeuw zou gaan worden. Waarom zou je

.GIF niet zowel achterwaarts als voorwaarts
kunnen afspelen? HET IS R!E!T!R!O!DADA-TIJD! In beginsel is RetroDada tegen
een

manifesten, maar ook tegen principes. ---

gebeurt dus niets.

Hier


De wereld is vol vergissingen, maar de
ergste is de kunst die is gemaakt. De kunst geeft ons

Dante's Inferno, 'gestyled' door interieurontwerpers.

Hoe een RetroDada-manifest te maken: Neem een Dada-manifest of twee. Kopieer de goede stukken. Gooi ze in
een file. Hussel de delen door elkaar. Verbeter ze. Het
manifest zal als jou zijn. EN WAT DE INTELLIGENTIE
AANGAAT, DIE KUN JE OP STRAAT VINDEN.

RetroDada werkt er uit alle macht aan om overal de idioot te introduc-

RETRODADA IS EEN DURFKAPITAAL-VORM VAN HET EXPLOITEREN VAN ANDERMANS' IDEEËN. God kan het zich veroorloven onsuccesvol te zijn. EN

eren.

RETRODADA OOK. Het is luxe zonder waarde of prijs. RetroDada geeft zichzelf nergens aan prijs, noch aan werk,
noch aan spel. RETRODADA VERLEIDT JE MET JE EIGEN IDEE.

RETRODADA IS TEGELIJKERTIJD STANDUP COMEDY EN EEN REQUIEM-MIS.
Retro-Dada vertrouwt louter op de
eerlijkheid van situaties RetroDada strijdt
tegen de doodsdrang van deze tijd. RetroDada ont wikkelt
de plasticiteit van het digitale. We moeten alle kunst, literatuur en cinema gratis maken. Het medium

RETRODADA WIL HET NOCH DE KUNST NOCH is net zo onbelangrijk als wij.
DE ANTI-KUNST NAAR DE ZIN MAKEN, WANT SLECHTS HET VORMEN IS ESSENTIEEL. Neem iedere
materie die je maar wilt.
NIEMAND ZOU MEESTERS MOETEN DIENEN.

ŒŒŒ Wij zullen een eind maken aan 
RetroDada is een theoretisch virus.
het spektakel en het vervangen door spastisch gelach
RETRODADA BETEKENT JEZELF DOOR GEBEURTENISSEN LATEN LEIDEN.
van continent tot continent.  Het is imZEG JA TEGEN EEN LEVEN DAT NEERWAARTS NAAR ONTKENNING
mers shit, maar van nu af aan zijn we
van plan gekleurde glitter uit te poepen.


De psychoanalyse is zelf de ziekte. ZIJ ZORGT ERVOOR DAT
HET BURGERLIJKE IK ER INTERESSANT GAAT UITZIEN. De ethiek brengt atrofie voort, net als iedere plaag die door
intelligentie teweeg wordt gebracht. DE THEORIE leidt
ons slechts in een cirkelvorm terug naar het vooroordeel waarvan we zijn uitgegaan.



Wat we nodig hebben zijn werken en spelen die zacht
en precies zijn, en nooit begrepen zullen worden. Er
moet veel teniet worden gedaan.

STREEFT. RetroDada

weigert contemporain te zijn
met alles van deze vuilnishoop. RetroDada herintroduceert kunst en het alledaagse leven, zodat ze
vreemde seks kunnen hebben in achterafstraatjes.
RetroDada is de statenloosheid van de geest. RetroDada verwerpt zowel de gestylede orde als
de gestylede wanorde van de hedendaagse esthetiek. We zijn overtuigd van de willekeur en

valsheid van onze armzalige creatie, de wereld. We
kijken onbezwaard in de hoogten en diepten.



Laten we alleen van de besten
stelen en van hun daden niet van
hun stijlen De resonerende Sophie Täuber, de

drum-slager Richard Hulsenbeck, de buisvormige Hugo
Ball, de mystieke Emmy Hennings, de hype-man Tristan
Tzara, de ironische Jean Arp, de dadasoof Raoul Hausmann, de snelrennende Hannah Höch, de vogelvrouw
Baroness Elsa. LATEN WE HUN OVERBLIJFSELEN NE-

MEN EN NIET HUN UITWERPSELEN. Muziek,
dans, theorieën, manifesten, gedichten, schilderijen, kostuums, maskers.
Om alles weer te laten beginnen, vanaf meet af aan.

Zo veel lotgevallen van het Westen zijn Dada al ten deel
gevallen. Het heeft alles al geprobeerd, dus dat hoeven
wij niet meer te doen. Arthur Cravan werd een legende.
Mina Loy werd een dichteres. Marcel Duchamp

werd degene die de moderne kunst
mogelijk heeft gemaakt. Hugo Ball werd

een vrome katholiek. Emmy Hennings werd een protestants mysticus. Hannah Höch schreef een kinderboek
vol vreemde diersoorten. Richard Hulsenbeck werd een
therapeut.
Marcel Janco keerde
terug naar het Oosten. Baroness Elsa stierf in armoede
en obscuriteit. Jacques Vaché benam zichzelf het leven,
nog vóórdat alles begon.

ALS JE VÓÓR DIT MANIFEST BENT, BEN
JE RETRODADA! ALS JE TEGEN DIT MANIFEST
BENT, BEN JE RETRODADA! ALS JE VÓÓR ÉN TEGEN
DIT MANIFEST BENT, BEN JE RETRODADA! Er is

TRISTAN TZARA WERD
EEN COMMUNIST.

geen ontsnapping mogelijk uit de
geschiedenis die nog ongedaan gemaakt moet worden!


*Het RetroDada-manifest versie 1.0 werd op 4 maart 2016 – tegelijkertijd
in het Frans, Duits, Italiaans en Engels – uitgevoerd in het Cabaret Voltaire
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