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Morpheus: The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You
can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it
when you go to work... when you go to church... when you pay your taxes. It is the world that
has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
Neo: What truth?
Morpheus: That you are a slave, Neo. Like everyone else you were born into bondage. Into a
prison that you cannot taste or see or touch. A prison for your mind.
The Matrix

N’éveillez pas l’esclave qui dort.
Il rêve peut-être qu’il est libre.
Jean Bilquin

Vooruitblik

In deze bijdrage zal ik trachten aan te tonen dat we niet alleen gevoed, maar ook en vooral
geconsumeerd worden door de hedendaagse cultuur. De actuele grote Ander kenmerkt zich
ondermeer door consumptiekapitalisme, massacultuur, simulatie, globalisatie en versnelling,
cybertechnologie en naturalisatie van de geest. Na de dood van God zijn we terecht gekomen
in een explosief moment. Er is een verlies van elk referentieel principe met een totale vrijheid
zonder enige zekerheid of houvast. Er zijn geen betekenissen, geen verbanden en de sky lijkt
wel de enige limit. Het is een web waarin we zijn gevangen en de spin lacht…

Neologisch

Neologisme. Spelen. Love, work and play. Electronische muze. Immersion. Neo en the
Matrix. De pil. Desert of the Real. Big (M)Other. Jouissance de l’Autre. Shiva. Na de orgie.
Verlangen te verlangen. In defense of a lost cause. Explosie. Cyborg. Sexy Rachel. Stephen
Hawking. Ingelijfd. Compensatie en augmentatie. Deus ex machina. Like a death. Gevoed en
geconsumeerd.

Homo interneticus en psychoanalyticus

Methodologie van het essay. Ready-made en objet trouvé. Mind play. Spelen en spellen. Fortda. Binair. Speelgoed voor volwassenen. Mystique à deux. Spellbound. Interpassiviteit.
Associatieve wetenschap. Bricolage. Postmoderne computer. Wikipediatisering. Time
Magazine. Not young enough to know everything. Geïnformeerd, hip, gecultiveerd. Tijd en
autoriteit. De vijf groten. Eskimo’s. N’imitez personne!

Het nieuwe onbehagen in de cultuur

Baby en moeder. L’inconscient, c’est le discours de l’Autre. Creatie beiderzijds=interpretatie.
Roken en kaartspelen. Ongelukkig. Non du Père. Tegen de aanpassing. Ding en kleine
dingen. Goethe. Westerse vader. Tweedracht maakt macht. Castratie. Nieuw onbehagen. Rat
race. Lifestyle. Bold and the beautiful. Das Kapital. Evidence based.

Moderne tijd

Geboortecontrole. Feminisme. Moleculaire biologie. Neurowetenschap. Levenslange vrijheid.
Autoriteit verdacht. Gelukkig zijn! Dostojevski. Vrijheid negatief en positief. Toegelaten niet
te genieten. 700000 papyrusrollen. Eurocentrisme.

Postmoderniteit

Grote Verhalen. I shop therefore I am. Kapitalisme en communisme. Uitgebuit. Vriend of Mc
Donalds. Leugens en fabels. I love you. Oprechte leugens. Paradox van Verlichting. Het
Getal. Cultuurindustrie. Narcisme kleine verschillen. Massamedia en reclame. Sexy! De
droom. Het leven breekt ons hart. Charme en parresia.

Consumptie en hyperrealiteit

Denkers van de argwaan. Marx en aliënatie. Consumptiecultuur. Productie en seductie. Sign
exchange. Jacht op de fallus. Imago. Simulacrum. Disneyland. Watergate. 9/11. Fotografie.
Die Abwesenheit der Welt. Perfecte moord. Fuck Bin Laden!

Dromocratie en cyborgatie

Dromologie, dromocratie, dromoscopie. Pollution de la vitesse. Ongeluk der Ongelukken.
Boundary breakdown. Hal 9000 en Julia. Deep Blue. Narcistische krenking. Electric sheep.
Lichaam en affect. Informatie en relatie.

Simulatie en cyberspace

Goudkoorts. Elkerlyc en cowboy. Entropie. Realiteitstoetsing. Lethargie. Nomade. De
gemaskerde. Simulatie. Pornografie en verleiding. Producten zonder schade. Horror voor
reële. Symbolische fictie en imaginaire fictie. Je est un autre. Evocative object. Space for
growth. Screen persona. Cogito. Nachträglich.

Matrix revisited

Grote Ander. Constitutieve aliënatie. Jouissance. Uitbuiting. Vruchtgebruik. Maman.
Lachende spin. Absoluut ontwaken.
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