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'Als je vandaag zou sterven en één generatie later zou terugkeren, in welke
wereld zou je dan geboren willen worden, ongeacht waar of wie je bent?'
Uitgelicht: een wel heel bijzondere én toekomstgerichte tentoonstelling in
Den Haag en Amsterdam.

   programma'sa vpro tegenlichta artikelena achtergrondverhalena

Wat als we allemaal in reïncarnatie zouden geloven? Zouden we de wereld anders achterlaten, als

we terug konden keren, in de toekomst? Het zijn vragen die mensenrechtenadvocaat Michelle

Alexander stelde in een essay in The New York Times , getiteld 'What If We're All Coming Back?'

(2018).  

Alexanders essay werd het uitgangspunt van een duotentoonstelling in het Haagse Nest, een

platform voor hedendaagse beeldende kunst, en CBK Zuidoost Amsterdam. Met A Fair Share of

Utopia  werden verschillende kunstenaars uitgedaagd te speculeren over een onbekende toekomst

waar zijzelf onderdeel van uitmaken. 

Kun je je eigen belangen opzij zetten en echt vechten voor een betere wereld in het belang van

Een blik in de toekomst? Deze tentoonstellingEen blik in de toekomst? Deze tentoonstelling
biedt hetbiedt het

steun
vpro

r a-zuu

https://www.vpro.nl/programmas.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen.html
https://www.nytimes.com/2018/10/29/opinion/climate-change-politics-john-rawls.html
https://www.npostart.nl/?ns_campaign=meernpo&ns_mchannel=omroep&ns_source=vpro&ns_linkname=button
https://www.vpro.nl/actie.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht.html


11/11/2020 Een blik in de toekomst? Deze tentoonstelling biedt het - VPRO Tegenlicht - VPRO

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2020/een-eerlijk-utopia.html 2/5

j j g g p j g

volgende generaties, of is het makkelijker als je je voorstelt dat jij zelf ook onderdeel uitmaakt van

die onbekende toekomst?
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NestTV#40
from Nest

10:31

makers: Wieke ten Cate (regie) en Bouba Dola (camera/edit)

De tentoonstelling A Fair Share of Utopia  is tot 22 november te zien in NEST

(Den Haag) en CBK Zuidoost in Amsterdam.

Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie ‘Wat Niet Is Maar Kan Zijn’,

waarin tien schrijvers en negen kunstenaars vanuit het gedachte-

experiment verkennen of er een mogelijkheid is hun eigen belangen opzij

te zetten voor een betere wereld voor volgende generaties. Met o.a.

bijdragen van Clarice Gargard, René ten Bos, Sander Donkers, Dean Bowen

en Vamba Sherif.
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https://vimeo.com/nestdenhaag
https://vimeo.com/459279076
https://vimeo.com/nestdenhaag
https://vimeo.com/459279076
https://nestruimte.nl/exhibition/a-fair-share-of-utopia/
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Op de hoogte blijven? 

Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons op social media.

Wij zijn VPRO Tegenlicht. 

Met onze achtergrondverhalen verkennen we de toekomst: op televisie, op internet, en in onze podcast. Hoe ziet

de wereld van morgen eruit? Daarover gaan we met jóu in gesprek.

☰  Index

→ data en privacy 

→ wonen en bouwen 

→ werk 

→ finance 

→ klimaat en duurzaamheid 

→ gezondheidszorg

→ alle thema's
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feest van herkenningfeest van herkenning kunst- en cultuurplatformkunst- en cultuurplatform
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Hoe maken we het internet weer van ons? 

Roland Duong zoekt het uit in onze nieuwe serie 'De slag om het internet'. →
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