Kunsten92: Saskia Sassen en Henk Oosterling op Paradisodebat 2016

SASKIA SASSEN EN HENK OOSTERLING OP PARADISODEBAT 2016
De Amerikaanse sociologe professor Saskia Sassen en de Rotterdamse filosoof doctor Henk
Oosterling zijn hoofdsprekers op het Paradisodebat 2016 “De kunst van democratie”.
Professor SASKIA SASSEN (‘Robert S. Lynd Professor of Sociology’, aan de Columbia University in New
York) is een van de meest invloedrijke denkers van deze tijd. In haar laatste boek ‘Uitstoting’ vraagt
Sassen zich af of de democratie stand kan houden in onze sterk veranderde wereld. Wereldwijd worden
steeds meer mensen buitengesloten of verdreven van huis en haard, werk en sociale netwerken. Het
gaat niet alleen om vluchtelingen en allerarmsten, maar ook over de middenklasse en kleine
ondernemers die in de verdrukking komen door bijvoorbeeld rommelhypotheken, te hoge werkdruk of
de dominantie van grote winkelketens. Onthullend laat Sassen zichtbare, maar veelal ook onzichtbare
systemen van het globale kapitalisme zien.
Tijdens het Paradisodebat 2016 zal Sassen tegen deze achtergrond de impact van de heersende sociale,
economische en morele trends voor de kunsten belichten. Bovendien spelen volgens Saskia Sassen
‘’kunstenaars een belangrijke rol in het creëren van vrijplaatsen, waar alternatieven kunnen worden
bedacht en uitgeprobeerd. En opvallend genoeg doen ze dat juist vaak op die plaatsen die door het
systeem zijn afgeschreven, in de verbannen zones dus. Die maken zo weer zichtbaar.”
Saskia Sassen is ook nog te zien in Pakhuis de Zwijger op 29 augustus, in het kader van het programma
‘New Democracy’. Klik hier voor het programma.
Dr HENK OOSTERLING (Associate Professor Philosophy of Man and Culture aan Erasmus University
Rotterdam) was ooit kendo* kampioen (* op zelfbeheersing gerichte Japanse zwaardkunst). De helft van
de week is hij hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit, de andere helft is hij aanjager van
Rotterdam Vakmanstad. ‘Een ontwikkelingsstrategie die het vakmanschap weer terug wil krijgen in de
stad, met een focus op de opleiding van jongeren. Op basisscholen worden lessen in judo, filosofie,
koken, ecologie en tuinieren verzorgd, zodat de jongeren opgroeien tot verantwoordelijke ‘eco‐sociale
burgers’.
Tijdens het Paradisodebat 2016 zal Henk Oosterling reflecteren op het betoog van Saskia Sassen.
Oosterling is ervan overtuigd dat cultuureducatie van basisschool tot en met de universiteit cruciaal is
voor volgende generaties om op duurzame wijze te kunnen denken en handelen. Ook maakt het
jongeren ontvankelijk voor de transformatie van onze lineaire vervuilende productie naar circulaire
productie. Dit nog los van het feit dat kunst volgens Oosterling op zichzelf al een waardevolle ervaring
biedt en mensen nieuwsgierig, empathisch en open minded maakt.
Klik hier voor het programma van het Paradisodebat 2016.
VERDER LEZEN:
INFO EN INTERVIEWS SASKIA SASSEN
Outline van haar laatste boek Expulsions (2015) http://metropolism.com/boeken/expulsions/
Interview in 2016 Rekto Verso http://www.rektoverso.be/artikel/eenvoudige‐wreedheden‐een‐
interview‐met‐saskia‐sassen
Interview 2014 in NRC: http://www.nrc.nl/next/2014/07/14/groei‐leidt‐tot‐vernietiging‐1402368
Interview Sassen 2014 in Hacking Habitat: http://bureaudehelling.nl/artikel‐tijdschrift/saskia‐sassen‐
we‐hebben‐een‐nieuwe‐taal‐nodig
CV Saskia Sassen: http://www.saskiasassen.com/cv.php
INFO EN INTERVIEWS HENK OOSTERLING
Website Erasmus Universiteit: http://www.eur.nl/fw/faculteit/medewerkers/oosterling/
Interview Nieuw Wij: http://www.nieuwwij.nl/interview/individu‐achterhaald‐begrip/
Interview Sociale Vraagstukken: http://www.socialevraagstukken.nl/interview/henk‐oosterling‐van‐
rotterdam‐vakmanstad‐niet‐chillen‐maar‐eco‐sociaal‐skillen/
CV Henk Oosterling: http://www.henkoosterling.nl/curi.html

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan
op de volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
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