Groeten uit Isola del Giglio • Holidays – Costa Concordia (2012) • Niko Princen • www.nikoprincen.com

Recensie • 24 uur met... Theo Maassen • Say what?
Redactioneel • Je zou het bijna vergeten vanwege de grote
zorgen over de mensenrechten, de democratische rechtsstaat en de recentelijk aangenomen anti-homopropa
gandawet in Rusland, maar de belangrijkste reden om
de Olympische Winter Spelen in Sotsji te boycotten is
natuurlijk vanwege de volstrekt kansloze evenementen
die georganiseerd worden. Curling mag dan gecultiveerd
zijn in ondergrondse kringen, voor de argeloze liefhebber
valt er weinig te genieten. Biathlon, Langlaufen, do we
need to say more? Ditmaal vinden we de belangrijkste
deelnemers niet op het veld of op het ijs, maar op de
eretribunes. Niet voor henzelf, maar ter bescherming van
onze toekomstige gasleveranties (en natúúrlijk zitten ze
er ook om ‘Hup, Sven!’ te blèren). Het adagium ‘meedoen
is belangrijker dan winnen’ mag trouwens in de ijskast.
Het is algemeen bekend dat topsport uitermate schadelijk is voor het lichaam. De toewijding die sporters hebben
mag dan ontzag oogsten vanwege de offers die zij maken,
de grootste offers worden echter zoals altijd gemaakt
door de lokale bevolking, voorafgaand, tijdens en ook lang
nadat iedereen weer uitgespeeld is. Citius, Altius, Fortius.

Jukebox • Parra & Red Light Radio (2010) • Oudekerksplein 22, Amsterdam • www.redlightradio.net

Sport • Gemeentehuis, Hoogeveen. Voormalig TweedeKamervoorzitter Dick Dolman probeerde in zijn speech
een verklaring te geven voor het feit dat veel schakers
tegen beter weten in blijven hopen dat ze ooit beter
zullen gaan spelen. Terwijl ze in werkelijkheid allang niet
meer vooruitgaan of zelfs slechter gaan spelen.
Wolf Aartsen • #21 (2014)
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Cover • Martijn Dijksma • Caucasian (2013) • Potlood op papier • 34x21,8 cm • Martijn Dijksma is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Utrecht • www.droppingthepilot.com • www.absurddetailsofbanallife.wordpress.com

#022

