DESIGN
achter: een ionge man mer een muts op en een melancholische gelaatsuitdrukking leunt op een mistig strand - het moet
ergens aan de Noord zee zijn- tegen een boot.

Mijn oom Max was

anders: hij was op weg gegaan naar her
ongewisse, onbekende, misschien zelfs wel naar het gevaar_

lijke, waar de lucht bedwelmend was, de hemel zonder grenzen, waar het leven misschien vooftdurend nieuwsgierigheid,
verrassing verrukking geweesr zou kunnen zijn.Hijwas niet
in Innsbruck gebleven om van de kerhvoogden opd.rachten
voor barokke mer hourcniiwerk versierde altaren te krijgen,
zoals mïn groowader, een houtbewerker, ze gemaakt had.
Hij was niet bij zijn broer, een schrijnwerker, gebleven, om
met vermogende hotel-, restaurant- o{ caÍébezixers te onder_
handelerq opdat ze hem opdrachten voor deuren, lambrizeringen en meubels zouden geven.
Hï was gewoon weggegaan. Over de zee? §7'ie weet, waar_
heen? Misschien naar her verre oosren, naar Bangkolq Kanton, Yokohama, misschien zelfs nog verder. Ve weten het
niet. Blijkbaar wilde oom Max geen oproblemen,,
oplossen.
oplossingen,,.

Misschien geloofde hij niet aan zogenaamde *
Ifi;' wou niet aan de spelletjes deelnemen van herl die door
anderen beschermd worden" die zich op hun beurt door an_
deren laten beschermen, die weer r,et. zo de beschermiag van
anderen genieten en zo voort. Mijn oom Max was niet eens
zeema,f, geweesL Innsbruck is wel de minst maritieme stad
ter wereld. Mijn oom Max moet dus geweten hebben, dat hij
als zeeman sreeds een dilemant zou blijven. Misschien had hi;

het vakjargon voor de dingen aan boord van een schip nooit
geleerd, ook niet de zeemansliederen, misschien niet eens de
zeemansvloeken. Desondanks heeft hij volgens mij het juiste
gedaan: hij verdween en liet alleen lègendeachtige herinneringen achter en een heroisch aandoende foto. . . . .

De open zee van de architectuur, een verre oosten schijnt ook
de makers van de huizen, die ik op rnijn reizen gefotografeerd heb, aangetrok-ken te hebben.

,,..een groep oude Romeinen verzamelde ztch aar. de west_
rand van het terras. Ze maakten zich bekend aan de overge_
bleven roeristengroep door briefkaarten uit te delen waarop
fresco's en mozaïekfragmenren waren afgebeeld. Hierover
verklaarden ze, dat hun cultuur een zeer mystieke oorsprong
had, waarin de mens als een verontrustend .mysterie
van het

universum" werd gezien, als een raadselachtige verschijning
in de wereld. (Haar instelling was meer geschikt om nieuwe
problemen re creëren dan om existentiële problemen op te
lossen).

Deze opvatting bleef bestaan, zowel in de klassieke religie als
ook in de renaissance, maar ook in de moderne tijd. Van de
oude Romeinen is de buitengewone gave om esrherische
kwaliteit re produceren overgeleverd. Met heterodoxe pro_
cessen maakren ze de werkelijkheid veel omvatender, com_
plexer, mysterieuzer, dus niet eenvoudig en direkt consumeerbaar.

ZeverHaarden ons, dat dat de "strategie van het tafeldekken,,

was, die iemand een werkelijkheid tot consumpde presenteert, gif of genot opwekt met mysterievze, maar knappe
conÍrontaties, tot hij tot de ongekroonde koning r* h"t b".r_
ket wordq d,e gàjze eminentie van deze onrmoeting. Deze
strategie maakt de werkelijkheid complexer, rijker en uitein_
delijk ook intelligenter in die zin, dat ze haau- mysterieuze
verbindingen laat doorschijnerS doordat ze rrret schaduwen
en reflexies speelr.
Een van hen zei: 'Design komt inderdaad oorspronkelijk uit

Italië, aier uit Duitsland...' oZeerjuist,,, merkte zijn vrouw

haastig op, ode revolude vond ook in de meer onderontwi-kkelde landen plaats, niet in de onrwilkelde gebieden. Dat alles is een kwestie van de fantasie.'

Velen van hen richtten hun verrekijkers op de horizon en
wachtten gespannen op de aankomst van de avantgarde. Al
gauw werden ze ongeduldig en gerrriteerd, omdat de aieuwe
avantgarde niet kwam en sommigen eisten al hun entreegeld
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Maar tenslotre vonden ze de juiste verklaring in het vouw_

Het tweede modente tijdperk
O

Andrea Branzi

FIet was verder geen toeval zo heette heg dat de laatste tech_
nische revolutie (misschien de .verstsrrekkendste en inreres_

santste')- de electronische- niet door de opkomst van een
avantgarde begeleid was en dat niemand meer sprak van oher
verinnerlijken van mixrures'. Inderdaad was de electronica
een technologie van diensten en drong ze niet zoals de me_
chanica het menselijke gebied binnen. In plaam daarvan produceerde ze informaties en data, synthetiseerde logische processen en beperkte het arbeidsproces volgens een logic4 die
zeer leek op de menselijke fysiologie.

blad dat ze in de lift gevonden hadden. Daarin heette het dat
het geen toeval was dat alle grote vernieuwingen van d.eze
eeuw der industrialisering door de opkomst van nieuwe
avantgardes waren begeleid: mechanica, snelheid, elektrici_
teiq lopende banden en massaconsumprie hadden geregeld
artistieke srormen reweeg gebrachq waar profeten zich bereid hadden verklaard de werkelijkheid te "verinnerlijken,,,
te gebruiken om hun lichamen en zielen daaraanaan rc pas_
sen.,.

De'menselijke naruur stond de technologische vooruitgang
op die manier niet meer in de weg, maar.was absolute .roor-
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waarde geworden. Zoals de electronica werkte, veroorzaakte
ze de crisis voor de klassieke rationele denkwerktuigen, maar

bevorderde het sensorische en intuïtieve.
Men liet ons het binnenste van een mechanisch uurwerk zien.
Door precieze waarnemingen met het oog konden wij de to_
tale logica van zijn funkdoneren zien. Het had alleen licht (in
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