
Zonder foto is
hetniet gebeurd
Fotom an ifestatie Op Noorderlicht tonen zo’n vijftig kunstenaars
het spanningsveld tussen digitale vrijheid en de strijd om data.
Door Tracy Metz

C atherine B alet. Uit de serie ‘St ra n -
gers in the Light’ (2009). Balet onder-
zoekt de ingewikkelde relatie tussen
de altijd bereikbare, eigentijdse mens
en zijn technologie. De personen die
ze fotografeerde worden enkel uitge-
licht door het licht van hun smartpho-
ne, laptop of tablet, waardoor een
21e-eeuws clair-obscur ontstaat dat
lijkt te verwijzen naar klassieke schil-
derijen en oude meesters.

A ndrew  H am m erand : uit de serie ‘The New Town’. Om een nieuwbouwproject in
kaart te brengen plaatste een projectontwikkelaar een camera bovenop een
zendmast. De Amerikaanse fotograaf nam de camera via de slecht beveiligde in-
ternetverbinding over. Hij kon zelf richten, inzoomen en scherpstellen. Het resul-
teert in een voyeuristische blik op het dorp.

D ina Litovsky. Foto uit serie ‘Untag This Photo’ (2010-2012). Dina Litovsky merk-
te een verandering op in het Newyorkse uitgaansleven: de focus is verschoven
van feesten naar het fotograferen van het feesten. Litovsky onderzoekt in de serie
hoe publiek gedrag verandert door de opkomst van digitale camera’s, smartpho-
nes en sociale media.

H annes H epp . Uit de serie ‘Not So
Alone – Lost in Chat Room’
( 2 0 1 2-2 0 1 5 ) .
De fotomontages komen van openba-
re chatrooms, waar de afgebeelde per-
sonen bezoekers proberen te verlei-
den tot betaling voor meer expliciete
seksuele handelingen. Hepp wil zo de
onzichtbare wereldwijde digitale spio-
nage door veiligheidsdiensten in
beeld brengen, evenals de „ve r v re e m -
ding en vereenzaming van normale
burgers in de virtuele wereld”.

M i n t i o. Uit de serie ‘The Hall of Hyperdelic Youths’
(2010). Fotograaf Mintio legde het gebrek van de bewe-
gingen van gamende tieners vast. In de drie tot tien mi-
nuten van de opnamen bewogen ze nauwelijks. 180 gra-
den gedraaid, door de ogen van de gamer, legde ze ver-
volgens verschillende lagen van de game vast.

Rutger Prins. ‘D i s co rd ’Uit de serie ‘Personal Effects’
(2015). Deze is gewijd aan objecten die een grote impact
op zijn leven hebben gehad. Hij neemt afscheid van ver-
ouderde en overbodige voorwerpen, zoals een oude lap-
top, door deze te vernietigen.

B
ij mijn recente verhuizing
kwam mijn eerste echt draag-
bare laptop na jaren weer
eens te voorschijn. Wat een
sexy ding was dat destijds!
Best duur toen, maar klein,

licht – naar de maatstaven van toen – en
zelfs met een draaibare camera in de dek-
sel. Overal jaloerse blikken. Nu haal ik hem
uit de hoes en voel een zekere meewarig-
heid: oh ja, zo was het toen. Alsof ik naar
een oud fotoalbum keek.

Ook kunstenaar Rutger Prins zag zijn ou-
de laptop als de belichaming van een tijd-
perk in zijn eigen leven. „Die laptop herin-
nerde me aan de tijd waarin ik op school
werd gepest en waarin mijn moeder ziek
we rd”, zegt hij, „maar ook aan de ontdek-
king van het internet.” Hij besloot dat tijd-
perk af te sluiten door de destructie van de
laptop te documenteren. Op een grote, su-
perscherpe foto zien we die ontploffen en
in talloze stukjes uit elkaar vliegen. De wer-
kelijkheid is anders: Prins haalde hij het ap-
paraat zelf helemaal uit elkaar en hing al
die stukjes aan visdraad als een sculptuur,
die hij vervolgens in vele lagen fotografeer-
de en over elkaar heen monteerde.

Hij is een van de ruim veertig kunste-
naars die onze verhouding tot het digitale
onderzoeken in Data Rush, de indrukwek-
kende hoofdtentoonstelling van fotofestival
Noorderlicht in Groningens voormalige sui-
kerfabriek. Samenstellers Wim Melis en
Hester Keijser hebben uit de hele wereld fo-
tografen bij elkaar gebracht die niet alleen
de vervlechting laten zien van onszelf met
onze data en onze beelden en onze appara-
ten – maar ook de onderliggende mechanis-
men van macht, controle, veiligheid en pri-
vacy. „Fotografie is de spreekbuis die we
gebruiken om onze digitale aanwezigheid
kenbaar te maken”, schrijft Keijser in haar

inleidende essay, maar fotografen zijn tege-
lijkertijd de klokkenluiders die ons met de
gevolgen daarvan confronteren.

Ont werpsoft ware

De Britse kunstenaar James Bridle ge b r u i k t
de software waarmee architecten hun ont-
werpen tot leven wekken, om ons door de
ruimtes te leiden waar vluchtelingen wor-
den opgevangen, verhoord en bewaard.
„De ruimtes die verscholen blijven achter
wetgeving en onverschilligheid”, noemt hij
ze. Maar stel dat wij als goede burgers willen
helpen, bijvoorbeeld bij de grensbewaking,
dan kan dat, dankzij diezelfde technologie.
Waltraut Tänzler toont het eerste publieke
online surveillance-programma, dat de
grens tussen Mexico en de VS in de woonka-
mer laat zien. Je geeft je op als Virtual Texas
Deputy, dan kun je meekijken en de autori-
teiten mailen als je iets verdachts ziet.

Waar er op de beelden van Bridle geen
mens te zien is, in het werk van de Bangla-
deshi-Amerikaan Hasan Elahi zijn het er ze-
ker zeventigduizend: allemaal van hemzelf
en zijn omgeving. Nadat de FBI hem zes
maanden lang ten onrechte als terrorist
had onderzocht, besloot Elahi de FBI te
‘h e l p e n’ door zichzelf te volgen. In tien jaar
tijd is dat een gigantisch ‘dossier ’ gewo r -
den, inclusief borden eten, een beeld-
scherm, een vliegtuig en het toilet. Het re-
sultaat is een groot rechthoekig paneel,
ruwweg op kleur gesorteerd, dat laat zien
hoe het individu in zijn eigen big data ver-
zuipt. Alles omwille van de veiligheid.

Hallo World!

Voor ons dagelijks leven is internet een so-
ciale ‘plek’ waar beeld steeds belangrijker
wordt. Het beeld wordt het doel op zich,
merkte Dina Litovsky bij het fotograferen
van het uitgaansleven in New York: de fo-

t o’s van de feesten zijn belangrijker dan het
feesten zelf. Op de foto’s van Catherine Ba-
let is geen gebeurtenis echt gebeurd zonder
dat alle aanwezigen er foto’s van maken:
een baby, een verjaardag, alles wordt bijge-
licht met het blauwe schijnsel van onze
schermen. En daar maakt zij weer foto’s
van. Het beeld is subject en object tegelijk,
ook in de montages van Hannes Hepp, die
vervreemdende droomwereld maakt aan
de hand van chatrooms waar vrouwen de
digitale bezoeker beloven meer te laten
zien als ze ‘private time’ ko p e n .

De overdaad aan beeld en communicatie
vliegt je naar de strot als je het werk ziet van
de Amerikaan Christopher Baker, een reus-
achtige wand met wel tweeduizend vier-
kantjes met video’s van mensen die tegen
een webcam of skype praten. ‘Hallo World!’
heet het werk – maar luistert de wereld ook?
Andersom is het juist de schraalheid van de
communicatie op sociale media die je aan-
grijpt in het project van Nate Larson en Mar-
ni Shindelman. Dankzij de locatiegegevens
bij Twitter konden ze de plek fotograferen
waar de tweets werden verzonden. Vanaf
een leeg vliegveld: ‘Sooo can someone text
me to keep me company?’

Te veel, te weinig, te openbaar, te geslo-
ten. Zoals we zonder na te denken de lucht
inademen consumeren we gulzig breed-
band, om ons met de ander te verbinden,
maar ook met onszelf. Voor zijn ‘The Quanti-
fied Self ’volgde Travis Hodges mensen die
alles van hun eigen lichaam vastleggen. Ene
Rachel ging haar eigen slaapgedrag volgen
en kwam tot de even nuchtere als huivering-
wekkende conclusie dat „mijn iPhone mij
beter kent dan ikzelf”.
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