Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

De grote vlucht inwaarts
(Of: Hoe de hedendaagse mens zijn vrijheid en autonomie verloor)

maandag 21 januari 2019
aanvang 19.45 uur Stadkamer Zwolle
met spreker Thijs Lijster
Onder de leus ‘De grote sprong voorwaarts’ lanceerde Mao Zedong in 1958 een ambitieus, maar rampzalig
programma om China in één klap van traditionele landbouwstaat om te vormen tot een moderne
industriële grootmacht. Met deze wijziging van de leus wil Thijs Lijster ons in zijn essaybundel ‘De grote
vlucht inwaarts: essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld’ (2016) duidelijk maken dat er nu iets
heel anders gebeurt, dat echter even rampzalig uitpakt: geen sprong voorwaarts maar vlucht inwaarts!
Wij hebben ons in groten getale naar binnen gekeerd, naar het eigen privégeluk, de eigen genoegens, de
eigen ontplooiing, omdat wij ons de greep op de samenleving uit handen hebben laten nemen.
De huidige wereld wordt immers beheerst door de neoliberale ideologie, waarbij kapitalistisch denken en
technologische vernieuwing elkaar gevonden hebben in een zo groot mogelijk winstbejag. Met als gevolg
dat het individu een pion is geworden van dit winststreven, als consument én als producent. Ook de
politiek laat zich daar teveel door leiden.
Het interessante van Thijs Lijsters boek nu is dat het niet alleen een treffend beeld schetst van onze
algoritmesamenleving, maar daar ook uit zoveel mogelijk bronnen bewijs voor levert: niet alleen de
filosofie, de wetenschap, de bouwkunst en het maatschappelijk-industrieel complex fungeren als bron,
maar ook de wereld van de kunst. Zo gaat hij uitgebreid in op de rol van het design in de hedendaagse
cultuur.
Thijs Lijster legt ons in zijn inleiding drie vragen voor:
1. Hoe ziet onze neoliberale werkelijkheid er precies uit, hoe werkt die zonder dat we dat altijd goed in de
gaten hebben? 2. Wat is de impact ervan op de individuele mens en op de politiek? 3. Hoe kunnen wij aan
dit systeem ontsnappen? Met andere woorden: hoe hervinden we onszelf als vrij en autonoom mens?
Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
promoveerde in 2012 cum laude op het proefschrift: Critique of Art: Walter Benjamin and Theodor W.
Adorno on Art and Art Criticism. Ook zijn essays vielen in de prijzen.
Een aardige bijkomstigheid is dat hij in Zwolle woont. Een Zwollenaar achter de lessenaar in het Filosofisch
Café Zwolle, dat gebeurt niet elke maand.
Voor de inleiding en in de pauze speelt Arnold Stevens op piano. Na de inleiding wordt een discussie georganiseerd, waarin de pauze is
opgenomen. We stoppen om 22.00 uur. De bar is, om met elkaar na te praten over dit altijd actuele thema, open tot 22.30 uur. Er kan alleen
contant betaald worden.
Plaats thema avond: Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 19.45 uur begint de inleiding. De entree is zes euro, voor studenten op vertoon van studentenpas 3 euro.
We hanteren een aangepast tarief voor bezoekers die niet in staat zijn genoemde entree prijs te kunnen betalen. Men kan dit aangeven bij de
kassa. Er kan zowel aan de bar als aan de kassa alleen contant betaald worden.
Programma FCZ voorjaar 2019: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl
maandag 21 januari: Thijs Lijster, De grote vlucht inwaarts
maandag 18 maart: Michel Dijkstra, Mystiek in onze tijd
maandag 18 februari: Henk Schulte Nordholt, De invloed van het
maandag 15 april: Maand van de Filosofie (spreker wordt later
Confucianisme op China’s buitenlands beleid
bekend gemaakt)
Tevens zullen er leesgroepen en socratische gesprekken worden georganiseerd. De data maken we later bekend.

