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1 Horizons
Vandaag

• 10.30-11.35: hoorcollege

• 11.35-11.50 pauze

• 11.50-13.15 Locke (85 min.)

• 13.15-13.30 nabespreking

Over deze cursus

• We kijken naar sterke films en bespreken daarbij filosofische componenten.

• We kijken niet naar filosofische films

– Die zaak vaak lang, en filmisch niet zo sterk

• U wordt hier als persoon voorop gesteld, die van films houdt

• en niet als onlichamelijk denker die graag redeneert.
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Wat is een horizon?

• Passief

– Begrenzing van het gezichtsveld
∗ Andere zintuigen hebben geen horizon

• Actief

– Kunstmatig ingesteld
∗ Landsgrenzen — vluchtelingenprobleem
∗ Wetten, regels — worden voortdurend bijgesteld, zijn niet voor eeuwig ge-

fixeerd
∗ Praktijken — intern of extern (voor een bepaald doel) gedefinieerd

• Transgressie

– Principieel (Bataille)
– Lokaal – (onzichtbare) grenzen sluiten mensen uit (diversificatie)

Thema van de cursus

• Horizons begrenzen én ze geven betekenis

– Zonder horizon (zwevend in heelal) geen houvast, geen betekenis

• De dood geeft het leven en de liefde zin

– Zonder einde (dood) geen haast, geen drijfveer, geen creativiteit.
– Onsterfelijkheid trekt het leven vacuum (tegen ongebreidelde levensverlenging)

• Of ligt de echte, pure werkelijkheid voorbij de horizon?

– Romantiek, religie; de trek naar het Westen.

2 Voorbeelden
Ivo Michiels: Het Afscheid. 1960

• De Gambetta

• Jessen en Pierre Wesselmans (en Laure)

Kan pornografie kunst zijn?

• Definities en redeneren helpen niet.

• Continuum van schilderijen naar pornografische foto’s.

– Idem met de intenties van de makers.

• En dus kunnen we niet verhinderen dat pornografie als kunst wordt opgevat. (???)
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Waarom praktijk als ingang?

• Praktijken zijn afgebakend, en er gelden regels waar deelnemers zich (meer of minder)
aan houden.

• In Locke zien we iemand die deelhebbend aan de praktijk van het verkeer en de telefoon
twee andere praktijken in de lucht probeert te houden:

– Zijn huwelijk en gezin

– En zijn baan

Het verkeer als voorbeeld van een praktijk

• Het verkeer is een praktijk.

– Met centrale ruimtes: straten, pleinen = publieke doorgangsruimtes (in open lucht)

– Met centrale objecten

∗ Auto’s, fietsen, bussen
∗ Stoepranden, lijnen op de weg, borden, stoplichten
∗

– Met centrale deelnemers

∗ Voetgangers
∗ Fietsers
∗ Automobilisten
∗ Verkeersagenten

– En regels die bij wet vastliggen (plus ongeschreven respect voor gevoel van afstand
van mensen)

“Ongepast” in verkeer

• Gewoon ergens urenlang gaan stilstaan

– Op een stoep voor een woonhuis.

– In een station.

• In een park is het “gepast”.

V Filippino Traffic Agent

Deze colleges . . .

• Deze colleges zijn ook een praktijk

– Specifieke ruimtes (collegezalen in onderwijsgebouwen)

– Specifieke objecten: beamers, tafels, stoelen in bepaalde opstelling

– Specifiek gedrag: spreker, toehoorders; discussie omwille van begrip

– Vooral ongeschreven regels.
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3 Aspecten
Aspecten van praktijken

• Thuis wonen vs. op kamers wonen; of reizen

– Thuis zijn en bezoek krijgen

∗ Bij anderen op bezoek gaan

• Een baan is een praktijk.

• Een gezin is een praktijk

– Relaties tussen ouders en kinderen

– Relaties tussen kinderen onderling

– Relaties met de buren

• Boodschappen doen is een praktijk.

Relaties tussen praktijken

• Praktijken kunnen deel zijn van een andere praktijk:

– Een busrit is een subpraktijk van de verkeerspraktijk.

• Ze kunnen elkaar ook uitsluiten:

– Thuis (wonen) en verkeer.

– Pornografie en kunst.

• Soms zijn de grenzen te negeren (maar bij uitzondering):

– Thuis (wonen) en een baan (thuiswerken).

Praktijken perken bewegingen van deelnemers in

• Verkeer

– In auto kan een persoon weinig: sturen, gasgeven, remmen.

∗ Je voelt er de wind niet, bent niet buiten.
∗ Niet Whatsappen, niet met iPhone bellen.
∗ Je communiceert alleen met anderen via je auto (bumperkleven; lichtsignalen)

– Voetgangers moeten smalle stoep delen; wachten op ander verkeer of naar zebra
toelopen.

4



Hoe scheidt je deze afbeeldingspraktijken?
Journalistiek, kunst, pornografie

• In alle drie draait het o.a. om afbeeldingen; hoe hou je ze uit elkaar?

• Journalistiek probeert waarheid over de werkelijkheid over te brengen

• Kunst

– Bedoeld voor esthetische ervaring: rustig de verdiensten van de maker overwegen.

∗ Niet rennen, hardop praten, kunstwerken niet aanraken.
∗ Niet masturberen.

• Pornografie is bedoeld voor masturbatie; ander gepast gedrag.

• Alleen als samenhangende praktijken weet je hoe je met de afbeeldingen moet omgaan;
alleen zo zijn ze te scheiden.
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