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De opbloei van beeldcultuur heeft veel - zo 
niet alles - te danken aan de fotografie. Dit 
fenomeen ontwikkelde zich in drie fasen die 
elk werden ingeluid door een vernieuwing: het 
chemische procedé (1816-1831), de Kodakca-
mera met rolfilm (1888) en de digitale camera 
‘Sony Mavica’ (1981). In de tweede fase gaf 
Kodak de aanzet tot de eerste beeldculturele 
revolutie. Oprichter George Eastman maakte 
van camera en foto laagdrempelige mas-
saproducten onder het motto ‘You press the 
button, we do the rest.’ Vanaf dat moment 
kon iedereen in beginsel het beeld van zijn 
of haar werkelijkheid vastleggen en overdra-
gen. De drempel om te fotograferen werd 
voor professionals en amateurs even laag. 
Er ontstond een open, dynamisch cultureel 
veld, waarbinnen in wisselwerking met een 
gelaagde amateuristische praktijk een breed 
scala van professionele specialismen is ont-
staan, van voedsel- en mode- tot school- en 
persfotograaf. Het ‘fuzzy’ culturele veld van de 

fotografie laat zich ordenen langs twee assen: 
verticaal de oriëntatie op het persoonlijke 
domein (noord) en het publieke domein (zuid), 
en horizontaal op het heden (oost) en het 
verleden (west). Zo vormen zich vier kwadran-
ten met onderscheiden concepten, zoals het 
familiealbum (persoonlijk/ verleden), het foto-
boek (publiek/verleden) en het fototijdschrift 
(publiek/heden). Alleen de ruimte in de hoek 
persoonlijk/heden bleef in de vorige eeuw gro-
tendeels onbenut. Je kon elkaar wel de fami-

liefoto’s laten zien die in bijna elke portemon-
nee bewaard werden of een eigen foto sturen 
als ansicht- of kerstkaart, maar veel meer viel 

er niet te beleven. Pas toen de digitalisering 
in een groeiend netwerk van computers, 
mobiele telefoons en camera’s een rol begon 
te spelen, konden de ongekende mogelijk-
heden van het persoonlijk-actuele kwadrant 
worden benut. Hoewel de digitalisering zich 
overal doet gelden - het verdwijnen van LIFE, 
de opkomst van Flickr - is haar invloed in die 
hoek verreweg het grootst. Daar voltrekt zich 
meer dan honderd jaar na de eerste omwen-
teling van Kodak de tweede beeldculturele 
revolutie. De toon wordt daarbij gezet door 
Instagram, een mobiele app die in drie jaar 
meer dan honderd miljoen ‘actieve gebruikers’ 
verwierf. Dit ongekende succes vertaalde zich 
in 2012 in een ongekende overnamesom: 
Facebook betaalde de eigenaars één miljard 
dollar (in cash en aandelen). Maar hopelijk is 
de culturele waarde van Instagram nog vele 
malen hoger dan de financiële waarde. Voor 
het eerst in de geschiedenis biedt technolo-
gie ons de ruimte voor de ontwikkeling van 
een informele en transculturele beeldtaal als 
alledaags communicatiemiddel. Daarmee 
heeft de beeldcultuur een nieuwe, opwindende 
dimensie gekregen. Met een variatie op de 
songtitel van Bachman-Turner Overdrive: You 
Ain’t Seen Nothing Yet.
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DE OPBLOEI VAN BEELD-
CULTUUR HEEFT VEEL - ZO 
NIET ALLES - TE DANKEN 
AAN DE FOTOGRAFIE. 

IDEE VOOR EEN INTERACTIEF BOEK

Op deze grafiek is te zien hoe ik op een iPad lees met 
de tabbed browsing-functie van Safari. Ik begin met 
één tabblad, met daarop het artikel dat ik lees. Voor 
elke link in het artikel die me interesseert, open ik een 
nieuw tabblad dat de inhoud klaarzet voor later. Als ik 
het eerste artikel heb gelezen, sluit ik dat tabblad en 

begin ik aan het volgende. Interessante links op die 
pagina worden weer op nieuwe tabbladen geopend, 
enzovoort enzovoort. Halverwege mijn leessessie heb 
ik ~10 tot 20 tabbladen openstaan, met op elk tabblad 
een artikel waar ik nog niet aan toegekomen ben. 
Terwijl ik de artikelen een voor een doorneem, wordt 
het aantal tabbladen minder. Na lezing van het laatste 
artikel, als er geen tabbladen meer over zijn, is mijn 
leessessie afgelopen. Het lijkt me prachtig om zo een 
boek te ontwerpen. Eentje dat alleen bestaat uit een 
kaft en maar één pagina als ik het ga lezen. Het aantal 
pagina’s groeit aan terwijl ik verder lees, de inhoud 
wordt tijdens het lezen rijker en dieper. En dan nemen 
ze weer af tot er nog één, laatste pagina overblijft, 
en ten slotte sluit ik de kaft van het nu lege boek, en 
daarmee is mijn leessessie afgelopen.

THOMAS CASTRO | ONTWERPER LUST DEN HAAG

TEKSTBEELD  ‘De typografie begeeft zich voorbij linguïsti-
sche, semantische, memetische en programmatische 
vormen naar de opvatting dat zelfs de kleinste eenheden van 
een font – de glief, de boog, de punt – nodes kunnen zijn in 
een complexe informatiedatabase, en dat betekent dat er 
een verschuiving plaatsvindt van een typografie gebaseerd 
op strings naar een typografie gebaseerd op arrays.’

YOU PRESS THE BUTTON, 
WE DO THE REST 

You Press The Button, We Do The Rest 
is een uitspraak van George Eastman, de 
oprichter van Kodak in 1888. Eastman 
geloofde in fotografie voor de massa, en 
dat het voor iedereen mogelijk zou zijn om 
te fotograferen. Lange tijd was fotografie 
echter een complexe bezigheid met belich-
ten en ontwikkelen van lichtgevoelig foto-
materiaal. Met de nieuwe slogan werden 
Eastman en het bedrijf Kodak zeer succes-
vol en hielpen daarmee de fotografie vooruit.

Sam Jacob, mede-oprichter van FAT, 
schreef begin dit jaar een gedenkwaardige 
eerste column voor Dezeen, de designsite. 
Dezeen zelf kreeg van hem een veeg uit de 
pan wegens het uitbraken van fatale hoe-
veelheden beelden die ‘ons snel de neus 
uitkomen door de sensatie van constante 
glossy urgentie’. Volgens Jacob geven sites 
als Dezeen ons meer kijk op design en 
perken tegelijkertijd ons begrip in. 
De retoriek maakt indruk, de redenering 
niet. Ik zie geen causaal verband tussen 
meer mooie plaatjes en minder inzicht. 

Integendeel. Ja, wie ervoor kiest krijgt 
elke dag een virtuele tsunami van beelden 
over zich heen – maar hoe moet ik anders 
weten waar al die hippe, hopelijk begaaf-
de architecten en ontwerpers in Istanbul, 
Hangzhou, Milaan, Seoul, Kopenhagen mee 
bezig zijn?
Ja, nadat ik een eindeloze stoet beelden 
heb zien langstrekken op sites als Dezeen, 
Wallpaper, Architizer, BLDGBLG, ArchDaily, 
Designboom, Pop-Up City enzovoort voelt 
het alsof ik een grote zak chips op heb in 
plaats van een fatsoenlijke maaltijd. Het 

is net zoiets als in één zit het hele nieu-
we seizoen van Mad Men comakijken. Ik 
weet heus wel dat alleen de gebouwen 

en ontwerpen die indrukwekkend, apart 
of modieus genoeg zijn bevonden mee 
mogen in deze tsunami, ‘een product van 
onze collectieve begeerte’, zoals Jacob het 

raak weet te zeggen. En de architecten en 
ontwerpers zelf hebben het vast moeilijk 
met het snelle verloop: amper sta je erin 
of je ligt er alweer uit, naar de bodem 
gezogen door de kolkende maalstroom van 
de allernieuwste nieuwigheden.
Maar zelf vind ik het geweldig om ‘deze 
stroom gephotoshopte incontinentie’ – 
Sam weet het te formuleren – binnen 
handbereik te hebben. Voor mij is elk beeld 
een hulpmiddel, een venster op een idee, 
een plaats, op een droom waarvan de ver-
wezenlijking vaak jaren in beslag neemt. 
En weet je, Sam, ik ben nu een grote meid: 
ik weet wanneer genoeg genoeg is.
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WIE ERVOOR KIEST 
KRIJGT ELKE DAG EEN 
TSUNAMI VAN BEELDEN 
OVER ZICH HEEN.


