Tine Wilde (1955, Nijmegen) is ﬁlosoof en beeldend
kunstenaar. Zij studeerde autonome kunst aan de
Academie voor Kunst & Design in Enschede en ﬁlosoﬁe
aan de Universiteit van Amsterdam waar zij in 2008
promoveerde zij op project Do Not Erase en publicatie
Remodel[l]ing Reality.
Haar beeldend werk bestaat uit site-speciﬁc installaties,
performances en beeldwerken die zijn tentoongesteld
in binnen- en buitenland en opgenomen in diverse
private en publieke collecties. Daarnaast schrijft zij over
ﬁlosoﬁe en kunst. Ook verzorgt zij de module Filosoﬁe
en Kunst aan de Universiteit van Amsterdam en geeft
regelmatig masterclasses en openbare lezingen.
Tine Wilde leeft en werkt in Amsterdam.

Het onderzoek naar schuld en schaamte startte in 2013
met een masterclass ontwikkeld voor het Instituut voor
Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit van
Amsterdam. Daarna volgde er in 2014 een
internationaal symposium in de Burcht van Berlage te
Amsterdam met als sprekers Bettina Stangneth, Sabine
Roeser, Jessica Stern en Tine Wilde. In datzelfde jaar
vond ook een Nederlandstalig symposium plaats in het
Kunstfort bij Vijfhuizen met Damiaan Denys, Joop
Goudsblom en Frans Jacobs waar tegelijkertijd de
tentoonstelling van installatie Lebensraum opende. Het
onderzoek werd in 2015 afgesloten met performance
Sweep in Castrum Peregrini Amsterdam.
Na aﬂoop van zowel de beide symposia als de
performance, die zeer goed werden bezocht, gaf een
positief en enthousiast publiek telkens aan behoefte te
hebben aan een samenhangende tekst. Deze uitgave
komt aan hun wens tegemoet.
Op de webpagina van project Sweep is meer informatie
te vinden. Url: www.tinewilde.com/sweep.htm.

...........................................................................................................................................................................

foto: Carin Verbruggen

.......................................................................................................................................

.

Hoe te leven te midden van terreurdreigingen,
oorlogsgeweld en imploderende systemen? In deze
complexe en wankele wereld regeren angst en
wantrouwen. Hoe kan dat in een geciviliseerde
samenleving als de onze? Veel is geschreven over de
drijfveren van terroristen, tegengestelde belangen van
partijen die elkaar naar het leven staan en onze neiging
tot decadent gedrag. Maar weinig oog is er tot nu toe
voor de onderliggende mechanismen die aan dit alles
ten grondslag liggen. Over Schuld en Schaamte vult
deze leemte op met een onderzoek naar complexe
gedragspatronen om beter inzicht te krijgen in de
extremistische tendensen in onszelf.
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