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Radical Software 
The Raindance Foundation, Media Ecology 
and Video Art 
 
Expositie: 08.06.2018 — 09.09.2018 
Opening: vrijdag 08.06.2018, 19 uur 
Locatie: West Museumkwartier, Lange Voorhout 34 Den Haag 
 
De expositie genaamd ‘Radical Software. The Raindance Foundation, for Media Ecology and Video 
Art’ toont videowerken en installaties van een baanbrekende groep Amerikaanse kunstenaars en 
geleerden uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, die de opkomende goedkope 
communicatietechnologieën gebruikten met als doel dat er meer ecologische toepassingen van 
die media zouden worden ingezet.  
 
De expositie toont werk van onder andere Frank Gillette, Beryl Korot, Ira Schneider, Michael Shamberg en 
de ereleden Davidson Gigliotti en Paul Ryan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide 
videoarchief uit de onderzoekscollectie van het ZKM | Center for Art and Media in Karlsruhe. Dit bestaat uit 
de complete verzameling videobanden van de Raindance Foundation en de archieven van Ira Schneider 
en Paul Ryan. Naast videowerken en installaties, toont de expositie ook archiefmateriaal en het magazine 
Radical Software dat van 1970 tot 1974 door Raindance is uitgegeven. 
 
De Raindance Corporation werd in 1969 oorspronkelijk door een groep videomakers opgericht als een 
denktank over de media. In 1971 kreeg het een andere naam: de Raindance Foundation. Raindance 
daagde de monopolie uit van de commerciële radio- en tv-industrie door het cultiveren van het kunstzinnig 
gebruik van de video binnen alternatieve culturen. In de context van de ‘counterculture’ uit 1968 in de 
Verenigde Staten, en geïnspireerd door de ideeën van Marshall McLuhan, Buckminster Fuller en Gregory 
Bateson, werden in de werken van de Raindanceleden de maatschappijkritische, participerende en 
emanciperende krachten beproeft middels het nieuwe, betaalbare videomedium.  
Begin jaren zeventig wist de Raindance Foundation zich te vestigen als een baanbrekende voorvechter van 
radicale mediakritiek en als de pleitbezorger voor een nieuwe democratie op het gebied van elektronische 
massamedia. Door middel van theoretische en praktische experimenten van het videomedium, streefden 
ze ernaar om de noodzakelijke voorwaarden te creëren voor individuele zelfbeschikking en de opbouw van 
een democratische gemeenschap.  
Raindance liet zich inspireren door theoretici zoals Gregory Bateson, en ontwikkelden het concept van 
‘Media Ecology’, een model voor de beschrijving van de omgeving als een informatieverwerkingssysteem, 
waarbinnen technische, sociale, psychologische en esthetische aspecten werden samengevoegd. Radical 
Software anticipeerde op de toekomst van de internetmaatschappij met de woorden, ‘macht wordt niet 
langer afgemeten in land, werk of kapitaal, maar door de toegang tot informatie en de middelen om die te 
verspreiden’. Volgens deze stelling konden andere sociale systemen en individuele manieren van leven 
alleen worden ontwikkeld door het instellen van alternatieve, gedecentraliseerde informatiestructuren.  
 
Vooral door de confronterende werkwijze om een omgeving te analyseren door elektronische 
communicatiemedia, hebben de theses en experimenten van de ‘Raindance Foundation’ een actuele 
relevantie voor de huidige technologische ontwikkelingen en de sociale uitdagingen die daarmee gepaard 
gaan. Zoals het verband tussen de sociale media en democratie, veiligheid, controle en individuele vrijheid. 
 
De tentoonstelling is ontwikkeld door ZKM | Centrum voor Kunst en Media Karlsruhe en oorspronkelijk samengesteld door George 
Barker, Judith Bihr, Margit Rosen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Eline vd Haak: eline@westdenhaag.nl of 070.3925359. 
 
Huis Huguetan is eigendom van Rijksvastgoedbedrijf en wordt tijdelijk beheerd door ANNA Vastgoed & Cultuur. Het programma van 
West wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag en Ministerie van OCW. .  


