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Stroom Den Haag viert betovering met
WeberWoche

   
 

Vormgeving: The Rodina

Met Alexander Kluge, Gabriel Lester, Helga Wretman, Jan
Verwoert, Jasper Niens, Justin Bennett, Katie Paterson,
Katja Novitskova, Koen Vermeir, Melanie Bonajo, Nathaniel
Mellors, Plastique Fantastique, Robertas Narkus, Ryan
Trecartin en Simon O'Sullivan.  

Tentoonstelling: 10 - 14 september 2014
Tweedaags performance-evenement: vrijdag 12 september
(17-22 uur) en zaterdag 13 september (14:30-21 uur)
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
www.stroom.nl
Voor inspiratie: weberwoche.tumblr.com

'We leven in een onttoverde wereld. En zo'n onttoverde, rationele wereld roept
verzet op', schreef filosoof Bas Heijne in het NRC Handelsblad van 14 december
2013. Wetenschap heeft dan misschien wel de wereld onttoverd, maar dat maakt
geen einde aan onze behoefte tot dromen, fantaseren, interpreteren, schreef hij.
Met de WeberWoche nodigt kunstcentrum Stroom Den Haag iedereen uit om
waardes en ideeën, die afwezig lijken in onze hedendaagse bureaucratische
wereld, opnieuw te ontdekken.

 

 

 
 

 

Kunstenaars, performers, filmmakers en theoretici uit verschillende kennisgebieden en
actief in uiteenlopende disciplines, geven vorm aan een veelzijdig programma waarin
door middel van kunst, lezingen en performances het belang van betovering in de
hedendaagse Westerse maatschappij aan de orde wordt gesteld.

Met WeberWoche start Stroom Den Haag een nieuw meerjarenprogramma dat inspeelt
op het thema De Betoverde Wereld. Het uitgangspunt is het concept van 'die
Entzauberung der Welt', de onttovering van de wereld, dat door de Duitse socioloog
Max Weber werd uiteengezet in zijn Wetenschap als beroep uit 1919:
"Door de rationalisering en intellectualisering, maar vooral door de onttovering van de
wereld, bestaat het lot van onze tijd hierin dat juist de diepste en subliemste waarden uit
de openbaarheid zijn verdwenen, en zich hebben teruggetrokken in een onwerelds rijk
van mystiek leven of in de broederlijkheid van directe betrekkingen van individuen onder
elkaar."

Kort samengevat beschrijft Webers concept van onttovering het karakter van onze
gemoderniseerde, bureaucratische samenleving, waarin wetenschappelijke verklaringen
het hoogste goed zijn en onze keuzes gebaseerd zijn op rationele overwegingen.
Volgens Webers overtuiging hebben mensen ontwikkelingen op gang gebracht die een
eigen leven zijn gaan leiden en zich nu tegen de mens hebben gekeerd. Er is een
bureaucratische ruis neergedaald over alles en iedereen, die disciplineert en mensen tot
pionnen maakt.

Om een uitweg te vinden uit deze rationele dwang, grijpt Stroom de WeberWoche aan
om als door een lens, te kijken naar het verleden, het heden en de toekomst, op zoek
naar uitspraken en kennis die verborgen zijn, maar die naar boven kunnen komen door
in een ‘betoverde staat’ te raken. Via kronkelpaden en prismatische inzichten, vol
tegenspraak en discussie - als een hydra met vele sprekende koppen - proberen we
door middel van de WeberWoche nieuwe inzichten te krijgen.

Voor meer informatie en het programmaschema van performances en lezingen:
www.stroom.nl

WeberWoche is samengesteld door Bruno Listopad, in samenspraak met en op
uitnodiging van Stroom Den Haag en wordt mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Den Haag en het Mondriaan Fonds.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, beeldmateriaal en aanvragen voor interviews met de
deelnemende kunstenaars, kunt u contact opnemen met Hildegard Beijersbergen-Blom
(persafdeling Stroom Den Haag) via: pers@stroom.nl, 070-3658985.



Hogewal 1-9
NL-2514 HA Den Haag
T +31(0)70 3658985
F +31(0)70 3617962
www.stroom.nl

 Afmelden van deze nieuwsbrief? Zend een email naar: info@stroom.nl  


