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Vooruitziendheid
Zou de toekomst het verleden moeten helpen?
liam gillick
vertaald door Daniëlle de Regt

Wat is een scenario? Een voortdurend veranderende aaneenschakeling van
mogelijkheden. Voeg daar een beetje verschil aan toe en de resultaten ontsporen,
ze verschuiven de plaats van handeling, en alles is anders. Er bestaat een fundamentele kloof tussen maatschappijen die hun ontwikkeling baseren op
scenario’s, en maatschappijen die hun ontwikkeling baseren op planning.
Je zou kunnen zeggen dat de grote Koude Oorlog-scheiding op het vlak van
socio-economische structurering zijn wortels heeft in de verschillende resultaten die je krijgt wanneer je ofwel de ene ofwel de andere techniek toepast
om uit te vissen hoe dingen er in de toekomst uiteindelijk zullen uitzien. Men
beweert dat het denken in scenario’s heeft gewonnen. Onze visie op de toekomst wordt eerder gedomineerd door het ‘Wat-Als’-scenario dan door het
‘Wanneer zullen we Meer Tractors nodig hebben?’-plan. Maar wat is precies
de kwaliteit van deze scenario-mentaliteit, en hoe is het bewustzijn daarvan
verbonden met het werk van sommige hedendaagse kunstenaars?
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