1/13/2012

een fenomenologie van de vorm en de productie van macht

fenomenologie?
jctv
woensdagavond 18 januari 18u45 tot 20u30 lokaal K. 114 academieplein

Edmund Husserl
Die Idee der Phänomenologie in 1906

Wat is de betekenis van hetgeen aan ons verschijnt?

Zu den
Sachen
selbst

Noesis
Epochê
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Epoché: Fenomenologische of
trasncendentale reductie

Noesis

• De gehele wereld is afhankelijk van bewustzijn
voor haar betekenis.

• Betekenis zit niet in de dingen zelf
• Maar wordt gegenereerd door onze relatie met dingen
• Om tot de dingen zelf te komen moeten we dus niet
naar de wereld daarbuiten (das ding an sich) maar naar
ons lichaam waar dingen zich presenteren. Bewustzijn,
Waarnemeing, Gewaarwording
• De betekenis van de realiteit zit hem niet in zijn
bestaan maar in ons bewustzijn dat zich richt op de
relaiteit. [Alleen het bewustzijn?]

• Het oordeel of iets daadwerkelijk bestaat of niet
hoeven we niet te maken. Die kan tussen haakjes.
[Vraag liever de vraag hoe iets bestaat.]
• De betekenis van de realiteit is dus een zaak van
de transcendentale bewustwording, het is een
intentioneel bewustzijn dat zich richt op het
uitgezonderde object.

De Vraag…
wat is het machtig te zijn

macht

zonder macht te zijn?
wat is machteloosheid?
hoe groot is de macht van de machteloosheid?
welke macht?
hoe is het gebouw in de stad machtig?
macht versus kracht?
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Lodewijk XIV als Apollo, uit Henri Gissey,
Le ballet de la nuit, 1653 en een protret
in harnas door Joseph Werner, rond 1661

Thomas Girtin,
Peterborough
Cathedral, 1794
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Versailles, plan
Versailles,
plan
gardens

Louis Le Vau & Jules Hardouin Mansart, Versailles, tuingevel, 1668‐78

Balthasar en Gaspard Marsy, Zonnepaarden, 1668‐75, Versailles

François Girardon, Apollo en Nimfen, 1666‐1675, Versailles

Jean Baptiste Tuby, Apollo op
zijn Zonnewagen, 1668‐70
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Macht en schaal:
Macht in de gedachte
Macht in de kamer
Macht in het huis
Macht in de straat
Macht in de wijk
Macht in de stad,
Macht in het land
Macht in de wereld

Arnold Newman,
Emperor
Haile Selassie,
1958
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Hoe bouwt men macht?
Hoe wordt de macht uit het bouwen gehaald en
willen we dat?
Wat is de macht van de stedenbouwer/architect?
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Macht als doel: machiavelli
& Hsun Tsu
Macht van het collectief: Marx
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Vormen van macht:
theocratie
autocratie
aristocratie
oligarchie
democratie
ochlocratie
anarchie
technocratie
bureaucratie
meritocratie
patriarchie
matriarchie
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De Kracht van de
machteloosheid
&
De machteloosheid van de
kracht
24
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Gunter Behnisch, Hysolar Research Building, Stuttgart, 1986‐87

Een demo‐
cratische macht?
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