
Duurzaamheid	  |	  Fotografie	  en	  film	  
KRITISCH	  KIJKEN	  EN	  FOTOTENTOONSTELLING	  (VOOR	  EEN	  CAMPAGNE)	  	  
	  
Introductie	  	  
Bekijk	  filmclip	  Ron	  Fricke’s	  film	  Samsara	  	  
(http://myscienceacademy.org/2013/08/19/without-‐saying-‐a-‐word-‐this-‐6-‐minute-‐
short-‐film-‐will-‐	  make-‐you-‐speechless/).	  

	  
1.	  Still	  uit	  Samsara	  	  
	  
Hoe	  dingen	  worden	  geproduceerd	  en	  geconsumeerd,	  daar	  staan	  we	  vaak	  niet	  bij	  stil.	  Zo	  
gebeurd	  het,	  zonder	  dat	  we	  het	  door	  hebben,	  dat	  door	  ons	  koop-‐	  en	  consumptiegedrag	  
er	  vaak	  problemen	  zijn	  of	  ontstaan.	  Problemen	  voor	  de	  natuur	  of	  voor	  onze	  medemens	  
en	  zelf	  voor	  onszelf.	  	  
	  
Het	  als	  groepen	  mensen	  of	  samenleving	  concreet	  anders	  doen	  of	  aanpakken	  is	  een	  ding	  
en	  soms	  makkelijk	  gezegd,	  maar	  daaraan	  vooraf	  gaat	  meestal	  de	  kritiek	  en	  een	  daarmee	  
samenhangende	  houding	  waardoor	  je	  dingen	  anders	  wil	  gaan	  doen.	  Kritiek	  leveren	  op	  
de	  ongewenste	  situatie	  van	  hoe	  grote	  bedrijven	  (multinationals	  heten	  deze)	  produceren	  
gebeurd	  niet	  altijd	  heel	  expliciet.	  Dat	  wil	  zeggen:	  in	  de	  vorm	  van	  acties	  zodat	  het	  heel	  
duidelijk	  zichtbaar	  is	  bijvoorbeeld	  (The	  Yes	  Men).	  	  
	  
Getoonde	  scene	  uit	  de	  film	  Samsara	  houdt	  mensen	  op	  subtiele	  wijze	  een	  spiegel	  voor.	  
Door	  afwezigheid	  van	  bijvoorbeeld	  een	  voice-‐over	  die	  belerend	  kan	  zijn,	  zie	  je	  enkel	  hoe	  
de	  situatie	  werkelijk	  in	  elkaar	  steekt.	  De	  uitwerking	  kan	  zijn	  dat	  het	  je	  bewust	  maakt	  van	  
dat	  we	  misschien	  niet	  enorm	  verstandig	  of	  duurzaam	  met	  dingen	  omgaan,	  maar	  dat	  
hoeft	  dus	  niet	  te	  gebeuren.	  	  
	  
Wat	  ga	  je	  doen?	  	  
We	  hebben	  het	  in	  deze	  lessen	  over	  hoe	  dingen	  tot	  stand	  komen	  of	  worden	  gemaakt	  en	  
bijvoorbeeld	  in	  de	  markt	  worden	  gezet	  (waarna	  ze	  vervolgens	  worden	  gebruikt	  en	  
benut).	  We	  hebben	  het	  over	  op	  welke	  manier	  je	  dit	  middels	  fotografie	  (of	  film)	  kan	  



tonen	  zonder	  daar	  heel	  belerend	  in	  te	  zijn.	  In	  andere	  woorden:	  door	  hoofdzakelijk	  
vooral	  te	  registreren.	  In	  het	  registreren	  sta	  je	  vooral	  stil	  bij	  de	  schaal	  waarop	  dingen	  
worden	  geproduceerd	  en	  geconsumeerd.	  Het	  gaat	  hierbij	  dus	  over	  massaproductie	  en	  
massaconsumptie.	  	  
	  	  
Wat	  ga	  je	  maken?	  	  
Je	  maakt	  een	  serie	  foto’s	  en/of	  filmpjes	  die	  betrekking	  hebben	  tot	  massaproductie	  en/of	  
consumptie.	  Hier	  ga	  je	  verhaal	  een	  (een	  narratief)	  mee	  maken.	  Dit	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  je	  
letterlijk	  een	  verhaal	  in	  woorden	  gaat	  opschrijven	  of	  vertellen,	  maar	  vooral	  nadenkt	  
over	  welke	  beelden	  je	  gaat	  gebruiken,	  in	  welke	  volgorde,	  en	  op	  welke	  wijze	  uitgesneden	  
et	  cetera.	  	  
	  
Aandacht	  vragen	  	  
Bekijk	  Edward	  Burtynsky’s	  TEDtalk	  over	  Manufactured	  landscapes	  en	  de	  discussie	  over	  
duurzaamheid	  (34:28)	  
(http://www.ted.com/talks/edward_burtynsky_on_manufactured_landscapes#t-‐
449513)	  	  	  
	  
Fricke	  en	  Burtynsky	  vragen	  op	  een	  vrij	  subtiele	  wijze	  aandacht	  voor	  hun	  beelden	  en	  het	  
afgebeelde.	  Anders	  dan	  bijvoorbeeld	  The	  Yes	  Man	  of	  Adbusters	  kan	  een	  ‘boodschap’	  op	  
deze	  wijze	  soms	  nog	  sterker	  overkomen.	  	  
	  
Een	  ander	  voorbeeld,	  die	  vrij	  subtiel	  ideeën	  omtrent	  duurzaamheid	  en	  de	  
noodzakelijkheid	  daarvoor	  in	  beeld	  brengt,	  is	  Chris	  Jordan	  (www.chrisjordan.com/).	  
Deze	  kunstenaar	  maakt	  foto’s	  van	  hele	  grote	  kunstwerken,	  waarbij	  je	  pas	  van	  heel	  
dichtbij	  kunt	  zien	  dat	  deze	  van	  enorme	  hoeveelheden	  batterijen,	  plastic	  zakjes,	  plastic	  
bekers	  of	  blikjes	  gemaakt	  is.	  In	  combinatie	  met	  ‘facts	  &	  figures’	  met	  betrekking	  tot	  het	  
verspillen	  van	  betreffende	  materialen,	  kun	  je	  je	  beter	  een	  beeld	  vormen	  hiervan	  en	  
maakt	  het	  je	  dus	  eigenlijk	  sterker	  bewust.	  	  

	  
2.	  ‘Running	  the	  Numbers’	  door	  Chris	  Jordan,	  van	  afstand	  en	  dichtbij	  	  



	  
Presentatie	  	  
Je	  gaat	  nadenken	  over	  hoe	  je	  het	  werk	  gaat	  presenteren.	  Naast	  de	  toonstelling	  denk	  je	  na	  
over	  of	  je	  er	  een	  soort	  van	  talk	  (=spreekbeurt)	  over	  wil	  houden.	  Of	  een	  poster	  ter	  
aankondiging	  of	  dat	  het	  bijvoorbeeld	  onderdeel	  uitmaakt	  van	  een	  campagne	  en	  daar	  dan	  
de	  vormgeving	  van	  bijvoorbeeld.	  	  
	  
Aanvullende	  referenties	  	  
-‐	  Stichting	  Ideële	  Reclame	  (http://www.sire.nl)	  	  
-‐	  The	  Yes	  Men	  (http://theyesmen.org)	  	  
-‐	  Adbusters	  (https://www.adbusters.org/)	  	  
	  
Reflectie	  	  
Met	  betrekking	  tot	  het	  eindwerkstuk,	  wil	  ik	  dat	  jullie	  erop	  gaan	  terugkijken	  (het	  
evalueren	  of	  er	  op	  reflecteren).	  Dit	  doe	  je	  door	  over	  a)	  het	  eindresultaat	  EN	  b)	  het	  
proces	  hoe-‐/wat-‐/waar-‐/wanneer-‐/waaromvragen	  te	  stellen.	  Dit	  is	  een	  heel	  belangrijk	  
onderdeel	  van	  de	  opdracht	  en	  moet	  jou	  leren	  een	  volgende	  keer	  situaties	  die	  je	  
ingewikkeld	  vond,	  beter	  op	  te	  kunnen	  lossen.	  Je	  stelt	  dus	  vragen	  als:	  “Wat	  ging	  er	  goed	  
en	  wat	  is	  minder	  goed	  gelukt	  en	  hoezo	  en	  waarom	  dan?”	  Je	  stelt	  dus	  niet	  een	  of	  twee	  
(simpele)	  ‘gesloten’	  vragen	  die	  je	  alleen	  met	  ja	  of	  nee	  beantwoordt,	  maar	  een	  stuk	  of	  vijf	  
‘open’	  vragen	  waarop	  je	  inhoudelijk	  in	  kan	  gaan.	  De	  door	  jouzelf	  gestelde	  vragen	  ga	  je	  
ook	  beantwoorden.	  Ten	  aanzien	  van	  het	  proces	  kan	  het	  dan	  bijvoorbeeld	  ook	  gaan	  over	  
hoe	  je	  tot	  bepaalde	  ideeën	  bent	  gekomen	  et	  cetera.	  	  
	  


