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Publieke <interventies> 
in hedendaagse grote steden

In een geglobaliseerde samenleving 

is er nog altijd plaats voor lokali-

teit en engagement. En verrassend 

genoeg wordt dat engagement vaak 

opgenomen door nieuwe media-

artiesten, die een stem geven aan 

stedelijke minderheden, en een 

tegenstroom creëren tegen  

branding en vermarkting. 
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De enormiteit van de stedelijke ervaring, de overweldigen-

de aanwezigheid van grootse architectonische constructies 

en dicht opeengepakte infrastructuren en de onbedwingba-

re ‘nutslogica’, die een groot deel van de investeringen in de 

hedendaagse stad bepaalt, hebben verschuivingen en ver-

vreemding veroorzaakt bij veel mensen en hele gemeen-

schappen. Deze omstandigheden brengen oudere noties en 

ervaringen van de stad in het algemeen, en meer bepaald van 

de openbare ruimte, aan het wankelen. Hoewel de monu-

mentale openbare ruimten van de Europese steden nog altijd 

spectaculaire plaatsen zijn voor rituelen, routines, demon-

straties en festivals, stijgt het gevoel dat de publieke ruimte 

in de stad in een gepolitiseerde ruimte aan het veranderen is, 

waarbij versplintering en veel verschillen ontstaan.

Tegelijk bestaan in deze steden diverse ruimten die niet 

voldoende worden benut en die vaak meer worden geken-

merkt door het geheugen dan door hun huidige betekenis. 

Deze ruimten maken deel uit van het binnenste van de stad, 

maar vallen toch buiten de ruimtelijke omkadering en de 

logica, bepaald door ‘nutscriteria’. Het zijn ‘braakliggen-

de terreinen’, die de bewoners toelaten om in verbinding 

te treden met de snel veranderende stad waarin ze wonen. 

Hier kunnen ze even en op een subjectieve manier de mas-

sieve infrastructuren links laten liggen, die meer en meer 

ruimte overheersen in hun stad. Het zou in dit opzicht een 

vergissing zijn indien we ons op deze braakliggende terrei-

nen wierpen om zoveel mogelijk munt te slaan uit de ont-

wikkeling van onroerende goederen. Het in stand houden 

van een deel van deze open ruimte kan de moeite waard 

zijn, in die zin dat opties voor de toekomst worden gefac-

toriseerd in een tijd dat de nutslogica zo snel (en vaak ook 

bruusk) verandert. De overdadige bouw van wolkenkrab-

bers is daar één van de grote voorbeelden van. 

Dit stelt ons voor een dilemma over de huidige toestand van 

de stad, dat verder gaat dan de tamelijk doorzichtige noties 

van hightech architectuur, virtuele ruimten, schijnbeelden 

en themaparken. Dit is allemaal wel relevant, maar het zijn 

slechts fragmenten van een onvolledige puzzel. Er is een 

type van stedelijke conditie, dat schommelt tussen de reali-

teit van massieve structuren en die van halfverlaten ruim-

ten. Ik denk dat het essentieel is voor de manier waarop we 

de stad beleven én dat het de overgang en het wankele even-

wicht van specifieke ruimtelijke en tijdelijke configuraties 

weergeeft. Architectuur en stedelijk design kunnen ook 

werken als kritische artistieke gewoonten, die ons toelaten 

om iets meer ongrijpbaar te vatten dan wat wordt voorge-

steld door noties als de evolutie van de stad naar een soort 

themapark.

 Hier ga ik in op drie vragen rond de creatie van openbare 

ruimte en de veranderende betekenis van de stedelijke conditie. 

Openbaar maken versus privatisering van ruimte in de 
stad en het gebruik van deze ruimte als wapen

De creatie van openbare ruimte is één manier om dit type 

vragen te beantwoorden. We beleven momenteel een soort 

crisis in de openbare ruimte als gevolg van de toenemende 

commercialisering, de evolutie van de stad naar een soort 

themapark en de privatisering van de openbare ruimte. De 

grote, monumentale openbare ruimten die eigendom zijn 

van de staat en van de vorstelijke macht, vooral in oude, im-

periale hoofdsteden, domineren de manier waarop we open-

bare ruimte beleven. De gebruikers maken deze ruimten wel 

openbaar door ze te gebruiken. Maar wat met de werkelijke 

creatie van openbare ruimte in deze complexe steden door 

architectonische interventies en de gewoonten van de ge-

bruikers?

 Het leven tussen megagebouwen en braakliggend ter-

rein maakt al lang deel uit van de stedelijke ervaring. Zowel 

in het verleden als nu ondergaat dat leven zichtbare veran-

deringen en tegenstellingen. Het impliceert ook de moge-

lijkheid tot ‘verstedelijking’ (poesis) op een manier die mas-

sieve projecten niet kunnen waarmaken. Het soort verste-

delijking dat me hier interesseert, is de creatie van beschei-

den openbare ruimten, opgebouwd door de gewoonten van 

de mensen en door kritische architectonische interventies 

op kleine of middelgrote schaal. Ik heb het hier niet over 

monumentale of kant-en-klare open ruimten, die eigen-

lijk beter kunnen worden beschreven als ‘toegankelijk voor 

het publiek’ dan ‘publiek’. De creatie van openbare ruimte 

werpt vragen op over de huidige stedelijke conditie, waar de 

grootse ruimten van de vorstelijke macht en de staat of de 

over-ontworpen, voor het publiek toegankelijke ruimten, 

dat niet doen. 

 Het vastleggen van deze ongrijpbare kwaliteit die de 

steden genereren en zichtbaar maken, en de creatie van open-

bare ruimte in deze tussenzone, zijn geen gemakkelijke ta-

ken.  De nutslogica zal niet volstaan. Ik kan het niet laten te 

denken dat het maken van kunst een deel van het antwoord 

is, of het nu gaat om kortstondige publieke vertoningen en 

installaties of langdurige openbare sculpturen; of het gaat 

om kunst, verbonden aan een bepaalde plaats of gemeen-

schap, of nomadische sculpturen die rondtrekken. De nieu-

we netwerktechnologieën plaatsen de creatie van openba-

re ruimte in bescheiden ruimten en, door de gewoonten van 

de mensen, in een nog breder spectrum. Een vraag die kan 

helpen om de essentiële aspecten van dit project te vatten, is 

‘hoe kunnen we open source ruimten urbaniseren?’ 

 Architectonische gewoonten staan hier centraal, in 

het bijzonder diegene die kunnen worden uitgevoerd in 

problematische of ongewone ruimten. Hiervoor zijn archi-

tecten nodig, die in staat zijn om verschillende vormen van 
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kennis zo toe te passen, dat ze de mogelijkheid van een ar-

chitectonische creatie invoeren in ruimten waar het blote 

oog of de verbeelding van de ingenieur geen mogelijke vor-

men ziet – alleen infrastructuur en nut. Het type ruimten 

waar ik aan denk, zijn bijvoorbeeld kruispunten van trans-

port- en communicatienetwerken, daken van recyclagefa-

brieken of waterzuiveringstations, kleine, vreemde en on-

gebruikte ruimten die vergeten worden of geen plaats vin-

den binnen de behoeften van plannen die enkel op nut ge-

baseerd zijn, enzovoort. Nog een voorbeeld zijn ruimten 

waar het nodig is te onderzoeken in hoeverre het mogelijk 

is om architectuur te verwezenlijken, terwijl daar nu niets 

méér is dan een formele stilte, een niet-bestaan, zoals op 

bescheiden, alledaagse braakliggende terreinen – niet het 

grote verlaten terrein dat groots en schitterend wordt door 

de omvang van zijn verval, zoals een oude, in onbruik ge-

raakte industriehaven of staalfabriek.

 De mogelijkheid tot dit soort creëren, opsporen en in-

terveniëren heeft de jongste twintig jaar nieuwe betekenis-

sen aangenomen. In die periode zijn het gezag en de macht 

van de privésector over ooit als openbaar beschouwde ruim-

ten aanzienlijk toegenomen. Bovendien heeft de staat voor-

al de laatste vijf jaar inspanningen gedaan om de stedelij-

ke ruimte als wapen in te zetten en er een object van te ma-

ken dat moet worden bewaakt. Tegelijk politiseert de toe-

nemende zichtbaarheid van beperkingen, bewaking en re-

pressie de stedelijke ruimte. Het best gekende fenomeen 

is misschien dat van de impact van de residentiële en com-

merciële verbetering van open ruimten door hogere inkom-

sten. Het gevolg is een verschuiving die een politieke sub-

jectiviteit in de hand werkt, gericht op geschillen, eerder 

dan op burgerzin – aan beide zijden van het conflict. De fy-

sieke verschuiving van huishoudens met lage inkomens, 

ruimten gebruikt zonder winstbejag en buurthandel met 

lage winstmarges, brengt een machtsrelatie aan het licht, 

waarbij de ene kant directe controle uitoefent op de ande-

re, zoals expliciet tot uiting komt bij uitzettingen, of indi-

rect door de bewegingen op de markt. Deze politisering van 

de stedelijke ruimte is ook duidelijk te zien in de prolifera-

tie van fysieke barrières in voormalige openbare ruimten, 

die misschien het meeste tot uiting komt in de steden in de 

vs, vooral sinds de aanslagen van 11 september 2001. Over 

de hele wereld gingen de vs-ambassades meer en meer op 

middeleeuwse burchten lijken. In deze context is openbaar 

toegankelijke ruimte een enorme rijkdom, en we hebben er 

meer nodig. Maar we mogen openbaar toegankelijke ruim-

te niet verwarren met openbare ruimte. Deze laatste moet 

worden gecreëerd door de gewoonten en de subjectiviteit 

van de mensen. Door hun gewoonten maken de gebruikers 

een ruimte op diverse manieren openbaar. 

Het samenspel van verschillende trends laat bepaalde prak-

tijken en denkbeelden toe over de creatie van – meer dan de 

loutere toegang tot – openbare ruimten. Eén van die trends 

betreft een aantal van de hierboven beschreven voorwaar-

den, en in het bijzonder worden oude concepten van open-

bare ruimte in vraag gesteld of tegengesproken. Deze posi-

tie is gebaseerd op de limieten van het creëren van openba-

re ruimte in gemonumentaliseerde ruimten en de tendens 

tot het politiseren van stedelijke ruimte en het verzwakken 

van burgerlijke ervaring in de steden. Beide condities heb-

ben hun impact op de ervaring en de optie van het creëren 

van openbare ruimte. 

 Een tweede trend is de optie om bescheiden openba-

re ruimten te creëren, wat essentieel kan zijn om opnieuw 

de mogelijkheid te hebben om ruimten openbaar te ma-

ken. Dit soort creëren speelde al altijd een belangrijke rol in 

de Europese steden en verschilde als project van het maken 

van gemonumentaliseerde ruimten, want het hield in dat 

werd tussengekomen in de ruimten van het koningshuis 

en de staat. Vandaag speelt dit soort creatie in op de ruim-

ten van private en openbare macht. Bovendien voegt het 

een nieuwe dimensie toe: een nieuwe notie en ervaring van 

plaats, en daarbij van bescheiden openbare ruimten, in po-

tentieel globale netwerken, bestaande uit een hele reeks van 

die plaatsen.

 Een derde trend is de delicate wisselwerking tussen 

de nieuwe waarde die wordt gehecht aan diversiteit, zoals 

wordt geïllustreerd in een multiculturele samenleving, en 

de nieuwe uitdagingen die hierdoor worden gesteld voor de 

wijze waarop het publiek dit begrijpt en ervaart.

De stad als grenszone: opstellen van een informeel beleid

Een ander aspect van de grote, complexe stad, vooral indien 

het een globale stad betreft, is dat ze een soort nieuwe grens-

zone vormt met een enorme smeltkroes van mensen. Die-

genen die geen macht hebben – de minder bevoorrechten, 

de buitenstaanders en de gediscrimineerde minderheden – 

kunnen ‘tegenwoordigheid’ winnen in deze stad, zowel in de 

macht als tegenover elkaar. Volgens mij is dit een signaal dat 

een nieuw type beleid mogelijk is, gericht op nieuwe types 

politieke medespelers. Het is niet alleen een kwestie of men 

al dan niet macht heeft. Er zijn nieuwe, hybride bases van 

waarop wordt gehandeld. Ik gebruik de term ‘tegenwoordig-

heid’ juist om dit aspect in zekere zin weer te geven.

 De ruimte van de stad is een veel concretere ruimte 

voor het beleid dan de ruimte van de natie. Het wordt een 

plaats waar niet-formele politieke medespelers deelnemen 

aan de politieke scène op een manier die op nationaal ni-

veau veel moeilijker zou zijn. Op nationaal vlak moet het 

beleid de bestaande formele systemen respecteren, het poli-
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tieke kiessysteem of het gerechtelijke systeem. Niet-forme-

le politieke deelnemers worden onzichtbaar in de nationale 

politiek. Anderzijds herbergt de ruimte van de stad een wij-

de waaier aan politieke activiteiten: kraken, demonstraties 

tegen brutaal optreden van de politie, de strijd om de rech-

ten van de immigranten en de daklozen, het beleid inzake 

cultuur en identiteit, of het beleid rond homo’s en lesbien-

nes. Veel van dit alles is op straat zichtbaar. Een groot deel 

van de stedelijke politiek is concreet en wordt bepaald door 

mensen, eerder dan af te hangen van massale mediatechno-

logieën. Politiek op buurtniveau maakt de vorming moge-

lijk van nieuwe types politieke onderwerpen, die niet door 

het formele politieke systeem moeten gaan.

 Dankzij de nieuwe netwerktechnologieën gaan lo-

kale initiatieven deel uitmaken van een globaal netwerk 

van activisme, zonder dat de specifieke, lokale problema-

tiek uit het oog wordt verloren. Een nieuw type grensover-

schrijdend politiek activisme ontstaat, gericht op een veel-

heid aan plaatsen, die echter wel hecht met elkaar verbon-

den zijn via digitale communicatie. Volgens mij is dit één 

van de voornaamste vormen van kritische politiek, moge-

lijk gemaakt door het internet en andere netwerken. Het re-

sultaat is een beleid van lokale aangelegenheden, waarbij 

alle plaatsen van een bepaalde streek, land of de hele wereld 

met elkaar worden verbonden. Het is niet omdat het net-

werk wereldwijd vertakt is, dat alles op globaal niveau moet 

plaatsvinden. Digitale netwerken dragen bij tot de produc-

tie van nieuwe soorten onderlinge verbindingen onder wat 

gefragmenteerde topografieën lijken te zijn, zowel op glo-

baal als op plaatselijk niveau. Politieke activisten kunnen 

een beroep doen op de netwerken voor globale of niet-loka-

le transacties én ze gebruiken om de plaatselijke communi-

catie en transacties binnen een stad of landelijke gemeen-

schap te verbeteren. 

 De grote stad van vandaag, in het bijzonder de globale 

stad, blijkt een strategische site te zijn voor deze nieuwe ty-

pes operaties. Het is een strategische site voor global corporate 

capital  maar het is ook één van de sites waar de vorming van 

nieuwe claims door informele politieke medespelers con-

crete vormen aanneemt. 

Een nieuwe definitie voor het begrip ‘lokaliteit’

Weldra zullen veel stadsbewoners het ‘lokale’ beginnen er-

varen als een soort micro-omgeving met globale reikwijd-

te. Veel van wat we blijven voorstellen en ervaren als iets lo-

kaals (een gebouw, een plek in de stad, een huishouden, een 

activistenorganisatie hier in de buurt...) bevindt zich eigen-

lijk niet alleen op de concrete plaatsen waar we ze kunnen 

zien, maar ook op digitale netwerken die de wereld rond 

gaan. Ze zijn verbonden met andere dergelijke gebouwen, 

organisaties, huishoudens, enz. die mogelijk aan de andere 

kant van de wereld liggen. Soms zijn ze zelfs meer georiën-

teerd op die andere gebieden dan op hun eigen, onmiddel-

lijke omgeving. Denk maar aan een financieel centrum in 

een globale stad of het kantoor van een mensenrechten- of 

milieuvereniging. Ze zijn niet gericht op wat hen omringt, 

maar op een globaal proces. Ik denk aan deze lokale entitei-

ten als micro-omgevingen met een globale reikwijdte. 

 Ik wil hier kort ingaan op twee punten. Het eerste 

is: wat betekent voor ‘de stad’ de proliferatie van deze glo-

baal georiënteerde en toch erg plaatselijke kantoren, huis-

houdens en organisaties? In deze context wordt de stad 

een strategische fusie van ontelbare globale circuits, die 

er doorheen lopen. Naarmate de steden en stedelijke ge-

bieden meer en meer worden doorkruist door niet-lokale, 

merkbaar globale circuits, is veel van wat we als lokaal erva-

ren (omdat het lokaal gelegen is) eigenlijk een getransfor-

meerde conditie in de zin dat het verweven is met een niet-

lokale dynamiek of een lokalisatie is van een globaal pro-

ces. We kunnen dit beschouwen in termen van spatialisatie 

van verschillende projecten op economisch, politiek en cul-

tureel vlak. Dit heeft een specifieke combinatie van inter-

acties tot gevolg in de relatie van de stad tot haar topogra-

fie. De nieuwe ruimtelijkheid van de stad die op die manier 

tot stand komt, is slechts gedeeltelijk, en wel om twee rede-

nen. Ze vertegenwoordigt slechts een deel van wat in de ste-

den gebeurt en weerspiegelt slechts gedeeltelijk wat we be-

schouwen als de ruimte in de stad, of dit nu wordt begrepen 

in termen van de administratieve grenzen van een stad of in 

de vele denkbeelden die bestaan in de verschillende sectoren 

van de bevolking van een stad. Indien we stedelijke ruimten 

beschouwen als een productieve omgeving, die in staat is om 

nieuwe configuraties voort te brengen, dan is deze ontwikke-

ling een signaal dat er talrijke mogelijkheden zijn.

 Het tweede punt ten gevolge van deze proliferatie van 

digitale netwerken die de stad doorkruisen, betreft de toe-

komst van steden in een steeds meer gedigitaliseerde en ge-

globaliseerde wereld. Hier kunnen de condities en de drijf-

krachten die het model van de globale stad typeren, een 

praktische manier zijn om het centrale karakter van de ste-

delijke ruimte in complexe steden te bepalen. Om maar 

één van die drijfkrachten te noemen: hoe meer geglobali-

seerd en gedigitaliseerd de operaties van ondernemingen 

en markten zijn, hoe groter het strategische belang van hun 

centrale management- en coördinatiefuncties (en de corres-

ponderende materiële structuren). Het is juist door de digi-

talisering dat we simultaan en wereldwijd een ruime waai-

er aan activiteiten en systeemintegratie kunnen waarma-

ken, of het nu gaat om fabrieken, kantoren of diensten. Het 

is ook precies die combinatie, die het belang van de centrale 
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functies nog verhoogt. De globale steden zijn strategische 

sites voor de combinatie van de middelen die nodig zijn 

voor de productie van deze centrale functies.  Daarom blijft 

veel van wat wordt gecondenseerd en over digitale netwer-

ken circuleert, en gekenmerkt wordt door hypermobiliteit, 

eigenlijk fysiek – en bijgevolg mogelijk stedelijk – in een 

aantal van de componenten. Maar tegelijk werd hetgeen fy-

siek blijft, getransformeerd door het feit dat het wordt voor-

gesteld door erg liquide instrumenten, die kunnen circule-

ren op globale markten. Het kan hetzelfde lijken, het kun-

nen dezelfde bakstenen en dezelfde cement zijn, het kan 

nieuw of oud zijn, maar het is een getransformeerde enti-

teit. Neem nu bijvoorbeeld het geval van de vastgoedsector. 

De financiële dienstenfirma’s hebben instrumenten uitge-

vonden, die vastgoed liquide maken, waardoor investerin-

gen en circulatie van deze instrumenten op globale mark-

ten mogelijk wordt. Maar een deel van het vastgoed blijft 

erg fysiek. Een gebouw dat wordt vertegenwoordigd door fi-

nanciële instrumenten, die over de hele wereld kunnen cir-

culeren, is niet hetzelfde als een gebouw dat niet door die fi-

nanciële instrumenten wordt vertegenwoordigd.

 Het is niet gemakkelijk om alle facetten van de nieuwe 

digitale technologieën te definiëren volgens onze conventio-

nele categorieën: is iets fysiek, dan is het ook fysiek. Is het li-

quide, dan is het ook liquide. In feite betekent de gedeeltelijke 

voorstelling van onroerende goederen door liquide financië-

le instrumenten een complexe overlapping van het materiaal 

en de gedigitaliseerde momenten van wat we nog altijd on-

roerende goederen noemen. De nood van de globale financiële 

markten aan een aantal materiële condities in fysieke financi-

ele centra heeft nog een ander type van complexe overlapping 

ten gevolg, die toont dat het net de meest geglobaliseerde en 

gedigitaliseerde sectoren zijn, die nog altijd een heel sterke en 

strategische stedelijke dimensie hebben.

 Hypermobiliteit en digitalisering worden gewoonlijk 

beschouwd als louter functies van de nieuwe technologie-

en. Deze opvatting houdt geen rekening met het feit dat er 

veel materiële condities vereist zijn om dit resultaat te ver-

krijgen. Eens we erkennen dat de hypermobiliteit van het 

instrument of de dematerialisatie van het eigenlijke vast-

goed moest worden geproduceerd, introduceren we de over-

lapping van het materiële en het niet-materiële. Om mobiel 

kapitaal te produceren, is heel wat nodig: een state of the art 

omgeving, een conventionele infrastructuur (van autowe-

gen tot luchthavens en spoorwegen) en sterk talent, ook al 

is de aard van de plaatsgebondenheid anders dan 100 jaar 

geleden, toen plaatsgebondenheid en immobiliteit hand in 

hand gingen. Vandaag hangt die plaatsgebondenheid sa-

men met de hypermobiliteit van bepaalde componenten, 

producten of resultaten. Zowel kapitaalvastheid als –mo-

biliteit bevinden zich in een tijdsframe waarin snelheid 

zwaar doorweegt en steeds belangrijker wordt. Dit soort 

kapitaalvastheid kan niet volledig worden gedefinieerd in 

een beschrijving van de materiële en plaatsbeschrijvende 

kenmerken, i.e in een topografische context. 

De conceptualisering van de digitalisering en globalisering 

schept de operationele en retorische openheid om het belang 

van de materiële wereld te erkennen, zelfs in het geval van 

sommige van de meest gedematerialiseerde activiteiten.

Digitale media en het scheppen van tegenwoordigheid

Kunstenaars in nieuwe media die gebruik maken van de 

computergestuurde netwerktechnologieën, voeren poli-

tieke en artistieke projecten uit in steeds meer steden over 

de hele wereld. Wat ik hier wil beschrijven, is een heel spe-

cifiek aspect: de mogelijkheid om vormen van globale ac-

tie uit te voeren die noch deel uitmaken van de globale ven-

nootschappen, noch van elitaire, universele organisaties of 

hoge cultuur. Het is de mogelijkheid om tegenwoordigheid 

te geven aan een groot aantal lokale medespelers, projecten 

en denkbeelden op manieren die alternatieve of tegenge-

stelde vormen van globaliteit kunnen vormen.

 In deze interventies wordt de technologie op verschil-

lende manieren toegepast (gaande van politiek tot ludiek), 

die de sociale globalisatie kunnen ontwrichten. Zo vormen 

exercise
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zich alternatieve netwerken, projecten en ruimten. Emble-

matisch is misschien het feit dat de metafoor van het hacken 

losgekoppeld is van zijn gespecialiseerde, technische con-

text om deel te worden van ons dagelijkse leven. Tegenover 

een roofzuchtig regime van intellectuele eigendomsrechten, 

zijn we tegelijk getuige van de aanhoudende invloed van de 

vrije softwarebeweging. Indymedia wint terrein, ook al domi-

neren de globale mediaconcerns zowat alle mainstreammedia. 

De vorming van nieuwe machtsgeografieën, die elites uit het 

globale zuiden en noorden samenbrengen, voelen tegenwind 

in het werk van collectieven als Raqs Media Collective, die de 

verdeling tussen centrum en periferie destabiliseren. 

 Deze alternatieve globalisering moet worden onder-

scheiden van de algemene veronderstelling dat als ‘het’ 

globaal is, het dan ook kosmopolitisch is. De types globa-

le vormen die me hier interesseren, zijn wat ik meestal (en 

deels om te provoceren) niet-kosmopolitische vormen van 

globalisering noem. Wanneer lokale initiatieven en pro-

jecten deel kunnen worden van een globaal netwerk, ter-

wijl ze toch het specifieke van het lokale als centrum be-

houden, dan verschijnt een nieuw type globaliteit. Bijvoor-

beeld, groepen of individuen die zich inzetten voor allerlei 

milieukwesties, van het ontwerp van installaties op zonne-

energie tot architectuur met gebruik van milieuvriendelij-

ke materialen, kunnen deel gaan uitmaken van globale net-

werken, en toch verder bezig blijven met specifieke zaken 

die hen aanbelangen.

In een poging om deze grote diversiteit aan subversieve in-

terventies in de ruimte van globaal kapitalisme samen te 

vatten, gebruik ik de notie van antiglobaliseringsbewegin-

gen. Deze interventies zijn nauw verweven met sommige 

van de grootste drijfkrachten achter sociale globalisering, 

maar maken nog geen deel uit van het formele apparaat of 

de objectieven van dit apparaat (zoals de vorming van glo-

bale markten en ondernemingen). Deze bewegingen ge-

dijen dankzij het stijgende belang van transnationale en 

translokale netwerken, de ontwikkeling van communica-

tietechnologieën die gemakkelijk ontsnappen aan conven-

tionele bewakingspraktijken, enzovoort. De versteviging 

en, in sommige gevallen, de vorming van nieuwe globale 

circuits, zijn ironisch genoeg mogelijk dankzij het bestaan 

van datzelfde globale economische systeem waartegen ze 

zich verzetten. Deze bewegingen zijn heel dynamisch en 

hun locatie verandert dan ook vaak.

 Concepten als verhalen, vorm en tegenwoordigheid, 

die deel uitmaken van een gedigitaliseerde omgeving, ver-

onderstellen een heel bijzondere betekenis wanneer ze wor-

den ingezet om specifieke lokale elementen voor te stellen 

of toe te passen in een globale context. Behalve het werk ter 

plaatse, zijn de kunstenaars die met nieuwe media werken 

en de activisten (die vaak ook kunstenaars zijn) sleutelfigu-

ren geweest in deze ontwikkeling, of het nu gaat om tacti-

sche media, indymedia of entiteiten zoals de originele in-

carnatie van Digital City Amsterdam  en het in Berlijn geves-

tigde Transmediale. Maar kunstenaars die met nieuwe me-

dia werken, zijn ook bezig met andere problemen dan de 

wereld van de technologie. Het is misschien niet verrassend 

dat één van de hoofdthema’s de toenemende beperkingen 

zijn die worden opgelegd aan migranten en vluchtelingen 

in een globale wereld waar kapitaal heen stroomt waar het 

wil. Organisaties als Nobody is Illegal, het Mongrel webpro-

ject, Mute Magazine, Futuresonic uit Manchester en Theater der 

Welt uit Bonn/Keulen, hebben allemaal projecten rond im-

migratie verwezenlijkt. 

Tot besluit, zowel het openbaar maken en het politiseren in 

de stedelijke ruimte worden essentieel in tijden dat alles snel-

ler moet gaan, processen en stromingen de overhand krijgen 

over artefacten en bestendigheid, massieve structuren op bo-

venmenselijke schaal worden gecreëerd en merknamen de ba-

sis vormen van de communicatie tussen de individuen en de 

markt. Het designwerk levert verhalen op die een bijkomen-

de waarde geven aan de bestaande contexten, en meer precies, 

aan de nutslogica van de economische wereld van de vennoot-

schappen. Maar er bestaat ook een vorm van openbare ruim-

ten scheppen, die aan de basis ligt van ontwrichtende verhalen 

en het lokale en de zwijgende massa zichtbaar maakt.

breeze
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Dit onderwerp werd al grondig bestudeerd. Het is onmogelijk om hier alle 
auteurs te vermelden die dat verdienen, dus beperk ik me tot een aantal 
teksten die de diversiteit van de benaderingen aantonen:  Lloyd, Richard, 
Neobohemia: Art and Commerce in the Post-Industrial City, Routledge, New York 
en Londen, 2005;  Slager, Henk, Territorial Investigations, 1999;  Ramirez, 
Mari Carmen, Papanikolas, Theresa en Rangel, Gabriela, Art, 
2002; International Center for the Arts of the Americas; Yudice, George, The 
Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global Era, 2003; Salerno, Roger 
A., Landscapes of Abandonment: Capitalism, Modernity and Estrangement, 2003; 
Philips, John, Yeo, Wei-Wei, Bishop, Ryan, Postcolonial Urbanism: South 
East Asian Cities and Global Processes, 2003;  Ockman, J., Pragmatist Imagination: 
Thinking about Things in the Making, 2001; Miles, Malcolm,  Art, Space and 
the City, 1997; Phelan, Peggy, The Ends of Performance, 1998; Williamson, 
Thad,  Alperovitz, Gar, Imbroscio, David L.,  Making a Place for Com-
munity: Local Democracy in a Global Era, 2002; Drainville, Andre, Contesting 
Globalization: Space and Place in the World Economy,  Routledge, London, 2005; 
Krause, Linda en Patrice Petro (eds), Global Cities: Cinema, Architecture, 
and Urbanism in a Digital Age, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ 
en London, 2003.
Voor één van de beste oplossingen voor dergelijke braakliggende terreinen, 
zie Morales, Ignasi Solá, Obra.Vol. 3 (Editorial Gigli, Barcelona), 2004. 
Voor een voorbeeld van een interventie op één van deze braakliggende 
terreinen, in dit geval in Buenos Aires, zie Kermés Urbana, een organisatie 
die openbare ruimte wil creëren door dergelijke braakliggende terreinen te 
reactiveren. : www.m7red.com.ar/m7-KUintro1.htm
Vb. Graafland, Arie, The Socius of Architecture, 2000; Beckmann, John, The 
Virtual Dimension: Architecture, Representation, and Crash Culture, 1998; Rat-
tenbury, Kester, This is not Architecture: Media Constructions, 2001; Hagan, 
Susannah, Taking Shape: A new Contract between Architecture and Nature, 2001.
Zie bijvoorbeeld het soort projecten op www.transgressivearchitecture.org   
Elders heb ik op gedetailleerde wijze de complexe overlapping beschreven 
van het digitale en het materiële, en van stromingen en plaatsen. Zie Sas-
sen, Saskia, Territory, Authroity, Rights: From Medieval to Global Assemblages 
(Princeton University Press), 2006, hoofdstuk 7.  

Er zijn andere dimensies die de globale stad omschrijven; zie Sassen, 
Saskia, The Global City, tweede druk, Princeton University Press, 2001.Zie 
http://www.gnu.org voor meer informatie. 
Indymedia is ‘een netwerk van collectief opererende mediakanalen voor 
een radicaal, juist en gepassioneerd verhalen van de waarheid’. http://www.
indymedia.org  Zie www.raqsmediacollective.net  Ze hebben ook een ver-
schillende waarde, i.e. sommige zijn ‘goed’, andere zijn ‘slecht.’ Ik gebruik 
de term als een analytische categorie om een hele waaier van dynamieken en 
initiatieven aan te duiden, die draaien rond de nieuwe capaciteiten voor glo-
bale werking op basis van de globale economie, maar gebruikt voor andere 
doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk ontworpen waren. Voorbeelden 
gaan van politieke strijd voor alternatieve globalisering tot informele, glo-
bale, economische circuits, en in een extreme vorm, globale terroristische 
netwerken.   
Digital City Amsterdam (DDS) was een experiment, gesteund door het 
cultureel centrum De Balie in Amsterdam met subsidies van de Stad 
Amsterdam en het Ministerie van Economische Zaken. Het gaf mensen 
toegang tot de server van de stad en de mogelijkheid om verslagen van de 
gemeenteraad of officiële beleidsdocumenten op te vragen, of digitale cafés 
en treinstations te bezoeken. Zie http://reinder.rustema.nl/dds.
Zie voor documentatie; zie het hoofdstuk door Lovink en Riemens in 
Global Networks, Linked Cities, Routledge, New York en Londen, 2002 voor het 
volledige verloop van DDS, van het begin tot het einde.  Een internationaal 
mediakunstenfestival: www.transmediale.de.
Campagne, gevoerd door autonome groepen, religieuze initiatieven, syndi-
caten en individuen om vluchtelingen en immigranten zonder papieren te 
steunen. Zie www.contrast.org/borders voor meer informatie.
Media-activisten en kunstenaars uit Londen: zie www.mongrelx.org en 
www.metamute.com.
Een festival rond draadloze en mobiele media. Zie www.futuresonic.com.
Een theaterfestival: www.theaterderwelt.de.


