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plaats van theorie en onderzoek

Uitzonderingen daargelaten is er op dit
moment sprake van een obligaat, inefficiënt
en inadequaat aanbod van theorie op de
academies. De theorievakken staan vrijwel
zonder uitzondering los van de oefeningen.
Wat is de rol van vakgeschiedenis in het licht
van de snelle evolutie van de ontwerppraktijk? Hoe staat het met nieuwe
benaderingen op het gebied van beeldanalyse, beeldretoriek en -semiotiek?
De prijs die de academies betalen voor hun
status als instelling van hoger beroepsonderwijs, is dat er geen onderzoeksbeleid is
ontwikkeld. Hoe verhoudt onderzoek van en
door beoefenaren van kunst- en ontwerpdisciplines zich tot onderzoek over die
disciplines? Is er geen herwaardering nodig
van de rol die de cognitieve ontwikkeling in
het academisch onderwijs speelt?
ê) informatisering van de communicatie
Wanneer we de effecten en resultaten van de
nieuwe media zien, is argwaan geboden.
Zo werkt bijvoorbeeld het ongefundeerde
optimisme van Doors of Perception door
op de academies. Informatietechnologie zou
een impuls zijn voor creativiteit.
Maar over de vraag of dat werkelijk zo is,

wordt geen debat gevoerd. Wat betekenen de
nieuwe ontwerpgereedschappen voor de
oude 'ambachtelijke' kern van kunst- en
ontwerpdisciplines?
Er is behoefte aan een kritische
mediatheorie.
m veronderstelde autonomie van
beeldproducent
De kunstenaar / ontwerper bezit weliswaar
een eigen professionele competentie, maar
is niet autonoom. Inzicht in de samenhang
tussen beeldproductie en de sociale,
economische en politieke condities is in de
theorie en geschiedenis van kunst en
ontwerpen sinds enkele decennia sterk
toegenomen.
Maar in de opleidingen aan de academies
werken de nieuwe inzichten niet door.
Inzicht in de interacties tussen de
beeldproducent en de hem omringende
spelers en het vermogen om daartussen zijn
plaats te bepalen, zou men het
communicatieve vermogen van de
beeldproducent kunnen noemen. Het
veronderstelt vaardigheid in het gebruik van
diverse media waarlangs die interacties
verlopen.
Wordt dit communicatieve vermogen tijdens
de studie voldoende ontwikkeld?

<g mentaliteit en vakethiek
De informatiesamenleving levert niet alleen
nieuwe gereedschappen maar ook een nieuwe
omgeving. Hoe opereert de ontwerper /
kunstenaar daarin? Zijn de traditionele
ethische codes van kunstenaars en ontwerpers
nog van kracht? Ze cirkelen rond waarden als
integriteit en dienstbaarheid, vrijmoedigheid
en authenticiteit. In elk geval veronderstellen
die waarden morele onafhankelijkheid. Maar
wordt deze niet illusoir in een omgeving waarin
strategisch handelen en rationele calculatie
ook de visuele cultuur tot in het merg
penetreren?
Voorwaarde voor een geloofwaardig debat is
dat er ook werkelijk een heroriëntatie mogelijk
is. Het gelamenteer over het ontbreken van
enige beleidsvrijheid slaat elke discussie bij
voorbaat dood. De academies zullen die
beleidsruimte moeten nemen of eisen.
Ze moeten zich niet verschuilen achter
personeelsbeleid en rechtsposities,
budgetargumenten en overheidsmissieven.
De academie staat voor de taak vast te houden
aan wat waardevol is in haar eigen traditie,
weg te snijden wat daar aan wildgroei is
geweest, positie te kiezen tegenover en in de
visuele cultuur, zelf de normen te formuleren
waaraan zij haar ontwikkeling toetst. •

ongekende mogelijkheden
door Ed van Hinte
/ •

erterium cortenide'
\ § heet het meest
W exotische spul in het
sterrenschip Enterprise uit de
serie Star Trek. Volgens SFadviseur André Bormanis, die
een leuk artikel schreef in het
juninummer van JOM, het
orgaan van de Amerikaanse
Minerals, Metals & Materials
Society, is het in staat onder
invloed van een superheet
plasma de interstellaire ruimte
plaatselijk krom te trekken
('warp') tot een 'wormgat'.
In de astrofysica is dat een
bekend begrip. Via zo'n
opening kan de Enterprise
miljarden kilometers als het
ware overslaan zonder de
snelheid van het licht te hoeven
overschrijden. Het is de kern
van de werking van de 'warp
drive'.
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