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Door Liesbeth Levy, hoofd debat bij de RRKC 

 

Uitgesproken tijdens de opening van de tentoonstelling The Desert of the Real 

Op 26 maart 2010 

 

 

Mijn zoon van 6 is dol op computerspelletjes. Hierdoor ben ik redelijk ingevoerd in de 

wondere wereld van de kinder merchandising. 

Een voorbeeld: Cars. Een door Walt Disney geproduceerde film waarin alles draait om 

pratende auto‟s met als hoofd figuur Bliksem Mcqueen. 

Een arrogante raceauto die na heel wat verwikkelingen de waarde van echte vriendschap 

leert kennen. Rond deze film is een uitgebreid commercieel kinderspeelgoed circus 

opgetuigd. Er zijn Cars auto‟s, Cars racebanen, Cars etuis en dus ook on-line cars 

computer spelletjes. 

 

Als ik moet helpen met de bediening van de computer kijk ik vaak over mijn zoons 

schouder mee. Zo ook een maand of wat geleden. Terwijl mijn zoon druk aan het gamen 

was popte er op eens mededeling op. Omdat hij de  

Duizendste bezoeker was van deze website had hij voor ons gezin een bijzondere prijs 

gewonnen: een verblijf in Disneyland Florida en een cruise naar Hawaï. Gratis voor de 

hele familie. Tja, wie wil er nou geen gratis vakantie.  

 

Ik belde het nummer dat stond aangegeven en kreeg een aardige man aan de lijn die mij 

uitvoerig complimenteerde met mijn Engels en mij rustig uitlegde dat ik inderdaad een 

gratis vakantie voor het hele gezin gewonnen had. 

Omdat alles soepeltjes leek te verlopen werd ik doorgeschakeld naar de persoon aan wie 

ik mijn creditcard gegevens moest doorgeven maar… toen ging het mis.  

Ik kreeg een volstrekt opgefokte man aan de lijn die mij op hysterische toon ging 

uitleggen welke heerlijkheden er voor mij in het verschiet lagen: 

Miss Levy imagine:  Snowwhite and the seven dwarfs will wake you up every morning, 

than you see the sun rising, you walk to the beautiful beach and… You know what Miss 

Levy? Mickey Mouse will serve you a wonderfull cocktail! 

 

Opeens doemde mij een schrikbeeld op van een vakantie waarin ik en mijn gezin 

Dag en nacht op de huid zouden worden gezeten door levensgrote Disney figuren. 

Ik trok me terug. De man aan de lijn werd furieus en snikkend riep hij uit: I would like to 

see the faces of your children if you tell them that they won’t see Mickey Mouse!  

 

Naar mijn idee is deze verkoper een treffend voorbeeld van wat het betekend als je zit 

opgesloten in wat de Franse Filosoof Jean Baudrillard (1929-2007) de hyperrealiteit 

noemt: onze postmoderne wereld waarin niet de werkelijkheid maar haar schaduw 

regeert. 

 

Baudrillard heeft zich in zijn theorievorming laten inspireren door de Griekse filosoof 

Plato, in het bijzonder door zijn parabel van de grot. In deze parabel beschrijft Plato een 

groep mensen die leven in een grot met een lange naar het licht gekeerde toegang. Van 

kindsbeen af zijn deze mensen geketend, zodat zij op dezelfde plaats moeten blijven en 

het hoofd niet kunnen omwenden.  

Licht hebben zij van een vuur dat hoog en ver achter hen brandt.  

Boven, tussen vuur en gevangenen loopt een weg met een muurtje ervoor. Achter die 

muur dragen mensen allerlei voorwerpen, die boven de muur uitsteken. Sommigen 

mensen spreken, terwijl ze de voorwerpen langs de muur dragen, anderen zwijgen.  

 

Het gevolg is dat de geketende mensen de schaduwen, simulacra, voor het werkelijke 

leven houden. Maar, zo stelt Plato, als iemand met geweld uit de grot wordt gesleept en 

naar buiten in het zonlicht wordt getrokken, dan zal deze persoon lijden. Want als hij in 
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het licht komt en zijn ogen vol lichtstralen krijgt, dan zal hij niet in staat zijn om ook 

maar iets te zien van de echte werkelijkheid. Dat kan alleen door aan de werkelijkheid te 

wennen en haar te schouwen en er over te redeneren. 

  

De methode voor dat redeneren, bestaat uit de kunst om in een gemeenschappelijk 

zoeken in een gesprek, tot de algemene waarheid door te dringen. Een dergelijk gesprek 

wordt dialoog genoemd en de methode dialectiek. Het dialectisch denken stijgt enerzijds 

van het bijzondere tot het algemene en van het betrekkelijke tot het onvoorwaardelijke. 

Aan de andere kant daalt het langs alle tussentreden van het algemene tot het bijzonder 

individuele af.  

 

Het hoeft weinig verbeeldingskracht te kosten om de pijnlijke bevrijding uit de grot te 

vergelijken met de tocht van een kind door het nauwe geboortekanaal van de moeder. 

En er is ook weinig verbeeldingskracht voor nodig om de vroedvrouw te vergelijken met 

de filosoof die de pijn van deze bevrijding verzacht door de dialectische methode: zij 

moet het opstijgen van de schaduwwereld naar die van het licht der kennis zo pijnloos 

als mogelijk laten plaatsvinden.  

 

In tegenstelling tot Plato gelooft Baudrillard niet, dat er nog een relatie bestaat tussen 

het teken en het object. Bij Baudrillard zijn de schaduwen verzelfstandigd van de 

objecten, ze leiden een eigen leven en wij weten niet beter dan dat de schaduwen de 

werkelijke objecten zijn. Wij weten niet meer waar de wereld van de objecten ophoudt en 

die van het teken begint.  

 

Baudrillard ziet een patroon in de geschiedenis waarbij hij een verband legt tussen de 

menselijke neiging om de werkelijkheid met tekens aan te duiden en de ontwikkeling van 

technieken waarmee die tekens kunnen worden vermenigvuldigd. In onze postmoderne 

tijd is er volgens Baudrillard geen enkele relatie meer tussen het teken en de 

werkelijkheid. 

  

The American way of life en Disneyworld zijn voor Baudrillard treffende voorbeelden van 

een hyperrealiteit. Disneyworld, aldus Baudrillard, is een plek die zich voordoet als een 

fantasiewereld: het is het domein van piraten, sprookjes kastelen en stripfiguren en alle 

mogelijke exotica. Een droomwereld, tegengesteld aan de wereld buiten het pretpark. 

Maar de beroemde karakters van Disney -zoals Mickey Mouse, en Donald Duck-zijn 

personificaties van de overal in Amerika bezongen en beleefde American way of life. Ze 

belichamen de idealen die men in Amerika cultiveert over gewone mensen die 

superhelden worden. Disneyworld, zo concludeert Baudrillard is daardoor eigenlijk een 

stuk minder tegengesteld aan de wereld buiten het pretpark dan je op het eerste gezicht 

zou zeggen. Integendeel, want in de wereld buiten het pretpark wordt de Amerikaan 

permanent ondergedompeld in een zee van tekens, signalen, roadsigns en mediabeelden 

die er toe dienen de Illusie The American dream in stand te houden. 

 

 Baudrillard observeert dat rondom alle grote steden een krans wordt opgetrokken van 

pretparken, die hij bestempeld als „imaginairy stations‟- een soort krachtcentrales die de 

droom in stand moeten houden. De grootste angst van de Amerikaan is namelijk het 

ontwaken uit de Amerikaanse droom. Als dat gebeurd dan kom je terecht in wat 

Baudrillard Le desert du reel, ofwel The desert of the real noemt. Een realiteit van 

schrijnende armoede, discriminatie, trailertrash en leugenachtige politici.  

 

Baudrillard‟s concept van The Dessert of the Real vormt de verbinding tussen het werk 

van de twee kunstenaars die in deze tentoonstelling te zien zijn. 

Tijdens haar studie Fine Arts in Cuenca aan de Unieversiteit Castilla la Mancha maakte 

Ana A. Fernández kennis met de filosofie en viel als een blok voor het denken van Jean 

Baudrillard met wie zij al haar hele werkzame leven in gesprek is. Naar haar idee waren 

en zijn zijn analyses visionair. Zijn filosofie is voor haar geen louter theoretische 

exercitie, het heeft haar bewust gemaakt van de wereld waarin zij leeft, haar 
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waarneming gescherpt en is daardoor geïntegreerd in haar werk. Haar video installatie 

die in deze tentoonstelling te zien is, is daarom geen nieuw simulacra maar een poging 

om ons te sensibiliseren voor de “Disneyficering” van de Internationale Kunstwereld. 

  

De video installatie toont beelden opgenomen rond het Miami Beach convention Center 

na de kunstbeurs Art Basel Miami Beach in december 2009, waar op verschillende 

locaties een groot aantal evenementen plaats vond. 

Fernández documenteert zes locaties na het cultureel commercieel fenomeen alsof het de 

nasleep van een ramp betreft.  

 

Neem de overblijfselen van het Audi Paviljoen waar al het menselijke uit verdwenen is 

met als enige teken van leven de oplichtende zaklamp van een bewaker op zoek naar 

plunderaars tussen het schroot. 

De wuivende palmen eromheen speciaal geplant om een Miami Beach exeperience 

Te suggereren staan symbool voor hoe Ana de Desert of the Real ziet: 

als een fragiele werkelijkheid die zich lijkt te ontrekken aan onze waarneming. 

Die fragiliteit van The desert of the Real keert terug in de vormgeving van de installatie, 

de toeschouwer moet waken de installatie niet te vernietigen wil hij of zij de beelden 

kunnen zien.  

 

In tegenstelling tot die fragiliteit staat het schilderwerk van Fabrizio Bianchini. 

Op zijn grote schilderijen zijn wel mensen te zien, groepen mensen in verschillende 

steden, maar er lijkt tussen hen onderling geen enkele relatie te bestaan.  

Zoals de mensen in het openbaar vervoer in de steden Amsterdam en Otawa. Of in 

Rotterdam en Barcelona op straat. Allemaal lijken zij getransformeerd tot een 

„onmenselijk onderdeel van het stadsmeubilair‟. De grijze achtergrond en de grijze 

kleuren waarin de mensen geschilderd zijn getuigen hiervan. Tegelijkertijd is er de 

ambitie om zich er niet bij neer te leggen, of zoals de kunstenaar het in een gesprek 

toelicht “ik wil een ontsnappingsroute laten zien door mensen hun identiteit terug te 

geven”. 

 

Bianchini doet dat door middel van kleuren, zoals in het straat tafereel in Barcelona waar 

de voorgrond bestaat uit een rode balonachtig element.  

Het roept bij mij associaties op film die Stephen Spielberg over de Holocaust maakte 

Schindlers List. Een film geheel in grijstinten op een klein kindje in een rood jasje na dat 

door de gehele film heen loopt om de hoop te symboliseren. 

Stephen Spielberg is zwaar bekritiseerd voor deze interventie, vooral door zijn Franse 

collega de filmer Claude Landzman die meende dat het trauma van de Holocaust niet 

verbeeld mag worden, omdat catharsis oog in oog met zoveel onrecht niet gepast is. Ik 

vind echter dat rode jasje geen kitsch of misplaatst sentiment. Naar mijn idee wil 

Spielberg laten zien dat we nooit ons vermogen tot utopische verbeelding mogen 

verliezen. Dat mag niet omdat die verbeelding een ruimte schept tussen hoe het is -de 

realiteit- en het verlangen naar een ‟andere‟ betere wereld. Het gaat daarbij niet zozeer 

om de vervulling van een dergelijk ideaal maar om de ruimte die het creëert tussen hoe 

het is en hoe het zou moeten zijn. 

  

Voor mij maakt deze tentoonstelling duidelijk dat er tussen de hyperrealiteit en de Desert 

of the Real nog een derde tussenruimte ontstaat, de ruimte die er ontstaat in het 

gesprek, in het gemeenschappelijke zoeken naar waarheid, kortom in de dialoog tussen 

mensen. Dat maakt het getoonde werk ondanks verschillend gebruik van techniek tot 

een tweeluik, die op een bijzondere manier straat en academie, zware en lichte 

technieken, filosofie en kunst, ontreddering en hoop met elkaar verbindt. Het verlangen 

naar het gemeenschappelijke in het ongemeenschappelijke, naar dialoog met de ander, 

vormt er letterlijk de rode draad van. Door dit verlangen manifest te maken wordt niet 

alleen de hyperrealiteit van Baudrillard opengebroken, maar ook een uitweg uit de Desert 

of the Real geboden. Met deze conclusie wil ik niet alleen deze tentoonstelling maar ook 

het debat dat onlosmakelijk met deze tentoonstelling verbonden is openen. 


