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Looking into the future, that is what the photographers who have been selected for the eighth edition
of the international photo festival BredaPhoto do.
They analyse today’s trends and extrapolate them to
tomorrow. They use their creativity and imagination
to present us with future scenarios or to show us what
is already happening. They issue warnings, but also
point out the fantastic new possibilities. The promising Danish photographers Sara Galbiati, Peter Helles
Eriksen and Tobias Selnaes Markussen, for example,
speak of ‘a futuristic worst-case scenario’, looking
toward the moment when man and machine merge.
Or has it, without us realising, already happened?
— A festival theme can develop over time. We
started from the curiosity for rapid technological developments, for example in biotechnology, computer
science and robotics. With the development of the
programme, the theme evolved into a broader concept
of the future, incorporating the view of people with
different backgrounds. To Infinity and Beyond may
sound broad, but above all, it offers space for exciting
and surprising interpretations. — Like the impressive video production that Geert van Kesteren made
for BredaPhoto, exhibited in the nineteenth-century
former dome prison. In Israel he explored the tension
between religion and science, and especially: how
data and algorithms are increasingly assigned the
role of omniscient and normative greatness. Data
became our new God. — Or take the Chinese
photographer and video maker Minghui Zheng, who
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made a video about Chinese online platforms where
partners are for rent. Our digital double life seeps
into our ‘offline’ actions. — When we talk about
the future, can we imagine a moment when we will
no longer walk on this earth? Stephen Gill placed
motion sensors and night vision goggles in nocturnal, deserted nature. We see a world that seems to
have returned to a kind of primordial state without
people. Even the photographer is side-lined. Without
us, the world will keep on running, Gill seems to
want to tell us. — For the first time, BredaPhoto
also collaborated with associated curators from
Nigeria, the United Arab Emirates and Japan. They
add a layer to the festival that we could never have
added from The Netherlands or ‘the West’. They
emphasize that ideas about the future are different
for everyone. Mohamed Somji, a Tanzanian living in
Dubai, talked about future as a luxury. The N
 igerian
Azu Nwagbogu chose work from artists who use
‘Afrofuturism’ to show a utopian vision. Together,
these three curators selected ten photographers.
Keyezua, Kenji Chiga and Laura El-Tantawy made
new work for BredaPhoto. Further on in this publi
cation the curators explain their choices. —
In composing the festival we worked with a number
of domains. We stick to these domains in this catalogue. Is this a strict categorisation? Of course not.
It is, however, a way to guide the viewer and reader
through the enormous wealth of future scenarios
we encountered.
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In de toekomst kijken, dat doen de foto
grafen die voor de achtste editie van het
internationale fotofestival BredaPhoto zijn
geselecteerd. Ze analyseren trends van
v andaag en trekken die door naar morgen.
Ze gebruiken hun creativiteit en verbeeldingsvermogen om ons toekomstscenario’s
voor te leggen of om ons goed te laten zien
wat nu al gaande is. Ze waarschuwen ons,
maar wijzen ook op fantastische nieuwe
mogelijkheden. Zo spreken de veelbelovende
Deense fotografen Sara Galbiati, Peter
H elles Eriksen en Tobias Selnaes Markussen
van ‘een futuristisch worst-case-scenario’,
waarin ze vooruitblikken op het moment
dat mens en machine versmelten. Of is
dat, zonder dat we het doorhebben, al lang
gebeurd? — Een festivalthema ontwikkelt zich. We vertrokken vanuit de nieuws
gierigheid voor de snelle technologische
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de bio
technologie, computerwetenschappen
en r obotica. Met de invulling van het programma, ontwikkelde het thema zich naar
een bredere blik op de toekomst en hoe
mensen met verschillende achtergronden
de toekomst zien. To Infinity and Beyond
mag misschien breed klinken; het biedt
b ovenal ruimte voor spannende invullingen
en verrassingen. — Zoals de indruk
wekkende videoproductie die Geert van
Kesteren voor BredaPhoto maakte, tentoongesteld in de negentiende-eeuwse voor
malige koepelgevangenis. In Israël verkende
hij de spanning tussen religie en wetenschap,
en vooral ook: hoe data en algoritmes steeds
vaker de rol van alwetende en normerende
grootheid krijgen toebedeeld. Data worden
onze nieuwe God. — Of neem de
C hinese fotograaf en videomaker Minghui
Zheng, die een video maakte over Chinese
online platforms waar partners te huur zijn.
Ons digitale dubbelleven sijpelt door in
‘o ffline’ omgangsvormen. — Als we
het dan toch over de toekomst hebben:
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k unnen wij ons voorstellen dat er een moment komt dat wij niet meer over deze aarde
lopen? Stephen Gill plaatste bewegings
sensoren en nachtkijkers in de nachtelijke,
verlaten natuur. We zien een wereld die
lijkt terugg ekeerd naar een soort oerstand
zonder mensen. Zelfs de fotograaf staat
buitenspel. Ook zonder ons blijft de wereld
gewoon doordraaien, lijkt Gill ons te willen
zeggen. — Voor het eerst werkte
B redaPhoto ook samen met associated
curators uit Nigeria, de Verenigde Arabische Emiraten en Japan. Zij verdiepen het
festival met een laag die wij vanuit Nederland of ‘het Westen’ nooit hadden kunnen
aanb rengen. Ze benadrukken dat ideeën
over de toekomst voor iedereen anders zijn.
Zo noemde de Tanzaniaanse, in Dubai
woonachtige Mohamed Somji praten over
de toekomst een luxe. De Nigeriaanse Azu
Nwagbogu koos werk van kunstenaars die
met hun ‘Afrofuturisme’ juist een utopisch
vergezicht tonen. Samen selecteerden
de drie curat oren tien fotografen. Van hen
maakten Keyezua, Kenji Chiga en Laura
El-Tantawy voor BredaPhoto nieuw werk.
Verderop in deze publicatie lichten de
curatoren hun keuzes zelf toe. —
Bij de samenstelling van het programma
werkten wij met een aantal domeinen.
D aaraan houden we ook vast bij de samenstelling van deze catalogus. Of dat waterdicht is? Natuurlijk niet. Wel is het een
manier om de kijker en lezer houvast te
geven in de enorme rijkdom aan toekomst
scenario’s die wij tegenkwamen.
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INTELLIGENCE
Things can move fast. In 1996, chess computer Deep
Blue shocked the world by beating grandmaster Garry
Kasparov. In early 2016, computer AlphaGo beat the
world champion at GO, a board game that until then
was thought to be too difficult for a computer. Another
year later, four professional poker players competed
against the computer Libratus. They too lost – to the
surprise of experts who thought that a computer would
lack ‘human’ tactics like bluffing. — Computers
are getting smarter. The Danish photographers Sara
Galbiati, Peter Helles Eriksen and Tobias Selnaes
Markussen tried to imagine whether it is possible
we are already living in a virtual and computer-designed
world, without us realising. Like in the movie The Matrix,
but real. They visited research institutes where the major
technological breakthroughs are made, and show the
viewer what the merging of man and machine might look
like. — Perhaps machines will make people increasingly redundant. Artificial intelligence can threaten jobs,
as dozens of employees of a Japanese life insurer
experienced first hand. The company no longer wants
customers to be examined by people, but by Watson
Explorer, an artificial intelligence system by IBM. Thanks
to machine learning, computers are also able to make
themselves smarter. People like Stephen Hawking,
Elon Musk and Bill Gates have warned that these developments are spinning out of control. Will these hyper-
intelligent machines treat us well? Just think of how we
deal with less intelligent life forms (most animals). —
Should we be afraid or is there still hope? A surprisingly
warm answer comes from Max Aguilera-Hellweg, who
investigated the uncanny valley-effect: the assumption
that, up to a certain point, we find robots less frightening
when they look like us. His Humanoid must be the first
series of robot-portraits. They are somewhat alienating,
but also intimate images.
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Het kan snel gaan. In 1996 schokte schaakcomputer
Deep Blue de wereld door topschaker Garry Kasparov
te verslaan. Begin 2016 versloeg computer AlphaGo
de wereldkampioen GO, een bordspel waarvan
tot dan gedacht werd dat het te moeilijk was voor
een computer. Weer een jaar later streden vier
professionele pokeraars tegen de computer Libratus.
Ook zij verloren – tot verrassing van experts die
dachten dat een computer ‘menselijke’ tactieken als
bluffen zou missen. — Computers worden steeds
slimmer. De Deense fotografen Sara Galbiati, Peter
Helles Eriksen en Tobias Selnaes Markussen probeerden zich voor te stellen of het mogelijk is dat we al in
een virtuele en door computers ontworpen wereld
leven, zonder dat we het zelf doorhebben. Zoals in
de film The Matrix, maar dan echt. Ze bezochten
onderzoeksinstituten waar de grote technologische
doorbraken vandaan komen, en leggen de kijker voor
hoe het samengaan van mens en machine eruit zou
kunnen zien. — Misschien maken machines mensen
in toenemende mate overbodig. Dat kunstmatige
intelligentie banen op de tocht zet, ontdekten tientallen
medewerkers van een Japanse levensverzekeraar.
Het bedrijf wil klanten niet meer laten onderzoeken door
mensen, maar door Watson Explorer, een kunstmatig
intelligentie-systeem van IBM. Dankzij machine learning
zijn computers bovendien in staat zichzelf slimmer te
maken. Mensen als Stephen Hawking, Elon Musk en
Bill Gates waarschuwden al dat dit zo’n vaart neemt
dat we de controle zullen verliezen. Zullen deze hyper-
intelligente machines ons wel goed behandelen? Denk
aan hoe we zelf met minder intelligente levensvormen
(de meeste dieren) omgaan. — Moeten we ons
dan alleen maar zorgen maken? Een verrassend warm
antwoord komt van Max Aguilera-Hellweg, die zich
verdiepte in het uncanny valley-effect: de aanname
dat mensen robots, tot op zekere hoogte, minder
angstaanjagend vinden als ze op ons lijken. Zijn serie
Humanoid moet de eerste robotten-portrettenreeks
zijn. Het zijn licht bevreemdende, maar ook intieme
beelden.

Max Aguilera-Hellweg
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Humanoid
Why do robots look like humans? Why do they have
eyes, a nose, a mouth and hair? Scientists thought
we would feel more comfortable around robots if they
looked like us. But, this effect is limited. If robots become
too similar to us, we feel aversion. Japanese scientist
Masahiro Mori described this phenomenon in 1970.
We now know it as the uncanny valley-effect, a reference
to Freud’s 1916 essay ‘Uncanny’ (‘Das Unheimliche’).
— Max Aguilera-Hellweg (United States, 1955) is
an experienced photojournalist who has published in
almost all major American publications. He is the first
to publish a photography book with portraits of robots.
Humanoid (2017) took him on a six-year search for the
uncanny valley-effect in Japan and the United States.
But instead of aversion he felt intimacy. — His portraits reveal the close bond between man and robot,
but also the technological side of these lifelike androids:
the wiring in a skull, a dangling face. Some of the images,
like that of a crawling baby robot, are somewhat disturbing. But above all, Humanoid exudes a positive message.
The world is changing and robots are part of this brave
new world. ‘Have no fear’, says the photographer, thereby following in the footsteps of the famous science
fiction writer Isaac Asimov who lovingly wrote about
robots in his 1940s work I, Robot.
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Max Aguilera-Hellweg

Waarom lijken robots eigenlijk zo op mensen? Waarom
hebben ze ogen, een neus, een mond of haar? De reden
is dat wetenschappers denken dat mensen zich meer
op hun gemak zullen voelen als robots op ons lijken.
Maar hier zit een grens aan. Lijken ze namelijk te veel
op ons, dan voelen we juist afkeer. De Japanse weten
schapper Masahiro Mori beschreef dit effect al in 1970.
Wij kennen het onder de naam uncanny valley, een
verwijzing naar Freuds essay uit 1916: ‘Uncanny’
(‘Das Unheimliche’). — Max Aguilera-Hellweg
(Verenigde Staten, 1955), een doorgewinterde foto
journalist die in zo ongeveer alle belangrijke tijdschriften
van Amerika heeft gestaan, maakte het eerste fotoboek
met portretten van robots. Voor Humanoid (2017) ging
hij zes jaar lang op zoek naar het uncanny valley-effect
in Japan en Amerika. Maar in plaats van afkeer voelde
hij juist intimiteit. — In zijn portretten laat hij de
hechte band tussen mens en robot zien, maar toont hij
ook de technologische kant van de levensechte robots:
de bedrading in een schedel, een loshangend gezicht.
Sommige beelden zijn enigszins verontrustend, zoals
die van een kruipende baby-robot. Maar bovenal is
Humanoid een positief pamflet. De wereld is onherroepelijk aan het veranderen en robots maken deel uit van
de nieuwe wereld. ‘Wees niet bang’, zegt de fotograaf.
Daarmee treedt hij in de voetsporen van de beroemde
sciencefiction-auteur Isaac Asimov, die voor I, Robot
in de jaren veertig al liefdevol over robots schreef.
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Universe – Facts in the Post-Truth Era
It appears we are living in a world where facts no longer
matter, where speed and superficiality reign supreme.
But Jos Jansen (The Netherlands, 1950) shows us there
are still scientists who seek knowledge for knowledge’s
sake, who do fundamental research aimed for the long
term. They explore black holes, unknown galaxies, the
newest DNA-techniques or artificial intelligence. According to Jansen, they are the true explorers of our time.
He entered the normally secluded world of the scientists
at Amsterdam Science Park who unravel tomorrow’s
knowledge. His book Universe – Facts in the Post-Truth
Era (2018) is introduced by an essay of the famous
Dutch physicist Robbert Dijkgraaf. It describes the
newest knowledge about our cosmos, intelligence and
biology. — In 2014 Jansen impressed the visitors
of BredaPhoto with his series Seeds, about our quest for
perfect modified plant seeds. Newspaper De Volkskrant
named it one of the best photo books of the year. The
book Battlefields (2015), about the intimate relationship
between people and their communication technology,
was nominated for Le Prix du Livre of the photo festival
Rencontres d’Arles and bought by the Metropolitan
Museum of Modern Art in New York. — Jansen
explores our human boundaries in relation to technology,
science and nature. For his first book Entering the Black
Box (2012) he visited the ‘smartest part of The Netherlands’: the high-tech campus of the Technical University
Eindhoven. With these photos, and the ones he made
for Universe, he makes the invisible visible.
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Jos Jansen

We lijken in een wereld te leven waar feiten er steeds
minder toe doen, waar vluchtigheid en oppervlakkigheid
regeren. Maar Jos Jansen (Nederland, 1950) laat zien
dat er nog steeds wetenschappers zijn die willen ‘weten
om het weten’, die fundamenteel onderzoek doen
gericht op de lange termijn. Ze gaan op zoek naar
zwarte gaten, onbekende sterrenstelsels, de nieuwste
DNA-technieken of kunstmatige intelligentie. Zij zijn
de echte ontdekkingsreizigers van deze tijd, aldus
Jansen. Hij kreeg toegang tot de normaal afgesloten
wereld van de bèta-wetenschappers die de kennis van
morgen ontrafelen op het Science Park in Amsterdam.
Zijn boek Universe – Facts in the Post-Truth Era (2018)
wordt ingeleid door een essay van de prominente
natuurkundige Robbert Dijkgraaf. Het beschrijft de
nieuwste ontdekkingen over onze kosmos, intelli
gentie en biologie. — In 2014 gooide Jansen op
BredaPhoto hoge ogen met zijn serie Seeds, over onze
zoektocht naar het perfecte veredelde plantenzaad.
De Volkskrant nam het bijbehorende boek op in de
lijst van beste fotoboeken van dat jaar. Het boek
Battlefields (2015), over de intieme verhouding tussen
mensen en communicatietechnologie, werd genomineerd voor Le Prix du Livre van het fotofestival in Arles
en aangekocht door het Metropolitan Museum of
Modern Art in New York. — Jansen verkent de
menselijke grenzen in relatie tot technologie, wetenschap en natuur. Voor zijn eerste boek Entering
the Black Box (2012) bezocht hij het ‘slimste stukje
Nederland’: de High-Tech Campus Eindhoven. Net
als in Universe maakte Jansen met deze foto’s het
ongrijpbare zichtbaar.
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Jos Jansen
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Lights All Askew in the Heavens
When the moon moved in front of the sun on May 29,
1919, astronomer Sir Arthur Stanley Eddington stood
ready behind his camera to record this remarkable
phenomenon. His photos show that the sun’s gravity
deflects the starlight. He was the first person to photographically prove Albert Einstein’s theory of relativity.
— Almost a century later Patrick Pollmeier (Germany,
1992), student at Bielefeld University of Applied Sciences,
is just as enchanted by Einstein’s theory of relativity.
‘An idea so big and complex, that it radically changed
the way we think about time and space’, Pollmeier says.
The theory explains how matter behaves and determines
the possibilities and limits of our technological progress.
Einstein has become a symbol for ‘complicated
thoughts’, says Pollmeier: his face and his formula
E = mc2 are printed on t-shirts, posters and coffee mugs,
yet few people know what it means. — Concepts
like spacetime, black holes and the fourth dimension are
hard to grasp. How do you visualise these abstractions?
Armed with his digital camera and smartphone, Pollmeier
photographed the sets and installations he built. In the
tradition of Sir Eddington, he hopes to contribute to
a better understanding of these important theories.

18

Patrick Pollmeier

Toen op 29 mei 1919 de maan voor de zon schoof,
stond de astronoom Sir Arthur Stanley Eddington klaar
achter zijn camera om dit bijzondere fenomeen vast te
leggen. Op zijn foto’s zie je dat het licht van de sterren
wordt afgebogen door de zwaartekracht van de zon.
Zo was hij de eerste die fotografisch bewijs leverde
voor de relativiteitstheorie van Albert Einstein. —
Bijna een eeuw later raakt Patrick Pollmeier (Duitsland,
1992), student aan de Hogeschool van Bielefeld, al net
zo bevangen door de relativiteitstheorie van Einstein.
‘Een idee zo groot en complex, dat het radicaal
veranderde hoe we over tijd en ruimte nadenken’,
zegt Pollmeier. De theorie beschrijft hoe materie zich
gedraagt en dicteert nog altijd de mogelijkheden en
de grenzen van onze technologische vooruitgang.
Einstein zelf is een soort symbool geworden voor
‘gecompliceerde dingen’, zegt Pollmeier: we zien zijn
hoofd en zijn formule E = mc2 overal op t-shirts, posters
en mokken staan. — Tegelijkertijd weten maar
weinig mensen wat het betekent. Begrippen als de
kromming van tijd en ruimte, zwarte gaten maar ook
de vierde dimensie zijn moeilijk te bevatten. Hoe vang
je zulke abstracties in beeld? Gewapend met zijn
digitale camera en smartphone fotografeerde Pollmeier
zelfgebouwde sets en installaties. Zo hoopt hij, in de
traditie van Sir Eddington, bij te dragen aan een beter
begrip van deze belangrijke theorieën.
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The Merge – Scenes from a Simulated Reality
Is it possible that we are living in a computer simulation? Philosopher Nick Bostrom raised this question
in his paper ‘The Simulation Argument’ (2003), arguing
that powerful computers could help create a virtual
world without our knowledge. A few years earlier, the
film The Matrix painted a similar picture: take the red
pill and see what the world really looks like. —
Are these real threats or just wild fantasies of people
who have watched too many science fiction films?
The Danish photographers collective Sara Galbiati
(1981), Peter Helles Eriksen (1984) and Tobias Selnaes
Markussen (1982) delves into that conundrum. In The
Merge they explore how the ‘real’ and virtual world are
already merging. Can we still trust our senses in judging what is real and what is not? — They visited
research institutes in America, Europe and Asia that
produce the big breakthroughs in artificial intelligence,
virtual reality, simulations and robotics. Photographing
the world of tomorrow, they interpret the impact of
technological progress on us and our society. In March
2018, the British Journal of Photography lauded their
project with the International Photography Award. For
BredaPhoto, and funded by Forhanna foundation, they
added a new chapter: The Merge (2018), a futuristic
worst-case-scenario that challenges the viewer to look
into a future where man and machine merge. —
Galbiati, Eriksen and Markussen met at Fatamorgana,
The Danish School of Art Photography, and studied
at The Danish School of Media and Journalism. Their
first collaborative project was Phenomena (2016),
a book about Americans who believe in UFOs.
32

Sara, Peter & Tobias

Leven we al in een computersimulatie? Filosoof Nick
Bostrom stelde die vraag in zijn artikel ‘The Simulation
Argument’ (2003), waarin hij schreef dat krachtige
computers een virtuele wereld kunnen helpen creëren,
zonder dat wij het door hebben. In de film The Matrix
zagen we een paar jaar eerder iets soortgelijks: neem
de rode pil, en leer hoe de wereld er echt uit ziet.
— Zijn dat reële gevaren of fantasieën van mensen
die teveel sciencefiction zagen? Het Deense fotografen
collectief Sara Galbiati (1981), Peter Helles Eriksen
(1984) en Tobias Selnaes Markussen (1982) verdiepte
zich in dit vraagstuk. In The Merge bekijken ze hoe
de ‘echte’ en de virtuele wereld al in elkaar overlopen.
Kunnen we onze zintuigen nog wel vertrouwen om te
beoordelen wat wel en niet echt is? — In Amerika,
Europa en Azië bezochten ze de onderzoeksinstituten
waar de grote doorbraken met kunstmatige intelligentie,
virtual reality, simulatie en robotica vandaan komen.
Ze fotograferen de wereld van morgen en interpreteren
de impact van technologische vooruitgang, op onszelf
en de samenleving. In maart 2018 kreeg hun project
de International Photography Award van het British
Journal of Photography. Voor BredaPhoto, en gefinancierd door stichting Forhanna, maakten ze een nieuw
hoofdstuk: The Merge (2018), een futuristisch
worst-case-scenario dat je uitdaagt vooruit te kijken
naar de tijd waarin mens en machine één worden.
— Galbiati, Eriksen en Markussen leerden elkaar
kennen aan de Deense kunstacademie Fatamorgana
in Kopenhagen en studeerden aan de Deense School
voor Media en Journalistiek. Hun eerste gezamenlijke
project was Phenomena (2016), een boek over
Amerikanen die in UFO’s geloven.
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Sara, Peter & Tobias

Stephen Gill
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The Believers
People have always been looking for a higher power.
Before, it was God who created the universe and told
us what was good or bad. Now there is a new deity:
data. When making difficult decisions – from governing
to healthy eating – we rely on algorithms. We consider
them to be omniscient. — For BredaPhoto, Geert
van Kesteren (The Netherlands, 1966) designed a video
installation about the way in which Dataism, the idea
that the universe consists of data flows, demands a
place between the major religions. In Israel, where he
has been living for years, he saw how our digital lives
almost get religious traits. He filmed Samaritans who
climb the Gerizim mountain, as they have been doing
for thousands of years, but also people who film and
share everything with their phone. ‘They become part
of the data stream, the new life goal’, he says. We also
see images of natural phenomena that we used to
explain with help of God; now we use Google. The
project was made possible by Forhanna foundation.
— With The Believers (2018), the acclaimed photographer Van Kesteren makes a comeback. He previously worked as a war correspondent for Newsweek
and Stern. His photos were awarded the World Press
Photo Award, the Silver Camera and the Infinity Award
by the International Center of Photography. Van K
 esteren
published his experiences in Iraq in the book Why Mister,
Why? (2004). He was also an aspiring member of the
renowned photo agency Magnum. That collaboration
ended when he included photos others made with their
phones in his book Baghdad Calling (2008). It seems
he was ahead of his time.
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Geert van Kesteren

De mens is altijd op zoek geweest naar een hogere
macht. Ooit was het God die het universum creëerde
en zei wat goed of slecht was, nu is daar een nieuwe
grootheid bijgekomen: data. Bij moeilijke beslissingen
– van het landsbestuur tot gezond eten – gaan we te
rade bij algoritmes. De data is alwetend. — Voor
BredaPhoto ontwierp Geert van Kesteren (Nederland,
1966) een video-installatie over de manier waarop
‘dataïsme’, het idee dat het universum uit datastromen
bestaat, een plek opeist tussen de grote religies.
In Israël, waar hij al jaren woont, zag hij hoe ons digitale
leven haast religieuze trekjes krijgt. Hij filmde Samaritanen die al duizenden jaren de Gerizim berg beklimmen,
maar ook mensen die alles met hun telefoon filmen
en delen. ‘Ze worden onderdeel van de datastroom,
het nieuwe levensdoel’, zegt hij. Ook zien we beelden
van natuurlijke fenomenen die we vroeger door God
lieten verklaren, en nu door Google. Het project werd
mede mogelijk gemaakt door stichting Forhanna.
— Met The Believers (2018) laat de vermaarde
fotograaf Van Kesteren na jaren weer van zich horen.
Hij was oorlogscorrespondent voor Newsweek en
Stern. Zijn werk werd bekroond met de World Press
Photo Award, de Zilveren Camera en de Infinity Award
van het International Center of Photography. Over
zijn ervaringen in Irak maakte hij het boek Why Mister,
Why? (2004). Ook was hij aspirant-lid van het vermaarde fotoagentschap Magnum. Die samenwerking werd
beëindigd toen hij foto’s die mensen met hun telefoons
maakten gebruikte in zijn boek Baghdad Calling (2008).
Hij bleek zijn tijd ver vooruit.
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Afrofuturism is
a counter culture,
it’s utopian art
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Geert van Kesteren

Afrofuturisme is een
tegencultuur, het is
utopische kunst

Azu Nwagbogu, Lagos (NG)
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‘To Infinity and Beyond, or: artists who engage
with what we expect or hope for the future. That
theme perfectly fits present-day Africa. Over the
last couple of years, Afrofuturism has evolved into
an extremely popular arts movement. Artists use
photography, literature and other artforms to correct a false and negative narrative about Africa.
It is a positive force, one that has its own energy
and relates to people all around the world. —
Some people consider Afrofuturism to be a fashion
fad, but it’s way more than that. It’s a movement,
and it’s extremely political and socially committed.
Afrofuturism is all about agency, the fact that people are able to tell their own stories. These artists
want to visualise a reality that is outside of the
mainstream. It’s about creating a counter-narrative.
It’s a counter culture, a new identity. People call
themselves Afrofuturists, and it keeps coming back
in art in music. — I work at the Zeitz Museum
of Contemporary Art Africa in Cape Town, which
focusses on twenty-first century art from Africa
and the African Diaspora. I see that contemporary
artists from Africa feel the urge to tell their own
stories. Afrofuturism is a strong expression of that.
— It goes back to the sixties and the Africanist
movement. Back then, African-Americans in the
United States started to make their own films,
p hotographs, music, literature, and fine art, and
envisioned a Pan-African movement. People like
Stevie Wonder and Sun Ra came to Lagos in 1977

50

Azu Nwagbogu

to join the festivities at Festac ’77, the Second
World Black and African Festival of Arts and
C ulture. Since then, internet has played an important role in the popularity of Afrofuturism. Creative
people from all over the world are now able to
c onnect with one another. The democratisation
of communication and distribution allows people
to create their own stories.’
‘Young artists in present-day Africa feel that they
are denied a past, as a result of colonialism. What’s
left, then, is to engage with the future. They try
to find ways to imagine a better future, ways to
e xpress themselves more positively, ways to find
a language to create their own legacy. —
A lthough their art might be futuristic, it’s never
theless entirely focussed on the present. It shows
a r eality that hasn’t happened yet. Artists become
prognosticators of the future, they want to make
a better future for themselves. Afrofuturism is therefore a utopian art form. It’s an enhanced version
of the present: improved and more pleasant. —
These artists from continental Africa aim to change
the narrative about Africa. Take Osborne Macharia’s
work [page 186] on Nigerian herbal men, which
I commissioned him to make for the LagosPhoto
Festival some years ago. It has a magical quality.
It’s also a futuristic reinterpretation of the famous
South African photographer Pieter Hugo – not a
criticism, but a response. Just like the Nigerian
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novelist Chinua Achebe wrote Things Fall Apart
as a response to Joseph Conrad’s novel Heart of
Darkness. — Pieter Hugo’s work on the Hyena
men has become the dominant image of life in
a big African city like Lagos. With No Touch Am,
Osborne has made a reference to that work, but he
also wanted to paint a more sophisticated picture,
a more meaningful one. He rejected the dominant
narrative and updated it. I think it’s a very powerful
visual statement of where we’re going. — With
his way of working, Osborne also shows the width
of the movement. He cooperated with a popular
music producer and shot a videoclip starring the
herbal men. These artists use a multiplicity of artforms for a new Africa: film, photography, video,
literature, music. All these things have been denied
to Africa in the past. Now we have the opportunity
to recreate and retell that narrative.’
‘These artists provide multiple perspectives on
the future, inspired by a dissatisfaction with current
presentations of reality. Take Keyezua’s work
[page 91], which is futuristic and sensitive and
nostalgic at the same time. For BredaPhoto she
made Floating Nightmares, a new work that deals
with stereotypes and disadvantaged people: individuals that have no agency. Keyezua is a story-
teller, her work is symbolic and dystopic. She
shows what might happen when countries don’t
change their harsh treatment of migrants. —
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Joana Choumali [page 213] has the most docu
mentary approach of these three photographers.
She works with ideas of “enhanced beauty”.
She creates a kind of augmented reality: the real
ity we see in her pictures is edited and improved.
And when you look long and attentively, you will
suddenly recognise the faces of models and
other famous people. The people we consider
to be beautiful.’

Azu Nwagbogu is chief curator
at the Zeitz MOCAA (Museum of
Contemporary Art Africa) in Cape
Town, South Africa, director of the
African Artists’ Foundation, Nigeria
and director of the LagosPhoto
Festival, Nigeria.
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Judith Desmyttere
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When Was the Last Time We Were in Touch?
Judith Desmyttere (Belgium, 1994) takes time for her
images. She makes her analogue wide-format photographs using plenty of artificial light and prints them
on barite paper. She uses the bare and dark landscapes
in old mining regions in Belgium and northern France as
a backdrop for her own universe, a world in which she
controls everything. — She says she is most comfortable with this slow and physical way of working.
The projection of her images is also slow, almost un
comfortably so. She asks us, the viewers, to take the
time to reflect on what we see. What kind of place is
this, what are we looking at, and whose lines are these?
Desmyttere presents us with a few elements of a fictional
world, but lets us fill in the gaps. — Desmyttere
grew up in Bruges and studies photography at the Luca
School of Arts in Brussels. Her images often evoke
feelings of peace and emptiness, sometimes alienation.
She does not want to explain her images in too many
words. She tries to show what we can not grasp with
language. It is up to you, the viewer, to draw your own
conclusions.

80

Judith Desmyttere

Judith Desmyttere (België, 1994) neemt de tijd voor
haar beelden. Ze maakt haar analoge grootformaat
foto’s met veel kunstlicht en drukt ze af op barietpapier.
De wat kale en donkere landschappen in oude mijn
streken in België en Noord-Frankrijk gebruikt ze als
de perfecte achtergrond om een eigen universum te
creëren, een wereld waarin ze zelf alles vorm kan geven.
— Naar eigen zeggen voelt ze zich het meest thuis
in deze trage en fysieke werkwijze. De projectie van haar
beelden is ook traag, tot op het ongemakkelijke af. Zo
vraagt ze ons, de kijkers, de tijd te nemen en even stil te
staan bij wat we zien. Welke plek is dit, wat zien we hier
eigenlijk, en van wie zijn die teksten? Desmyttere reikt
ons een paar elementen van een fictieve wereld aan,
maar de rest moeten we zelf invullen. — Desmyttere
groeide op in Brugge en studeert fotografie aan de
kunstacademie Luca School of Arts in Brussel. Haar
beelden roepen vaak een gevoel van rust en leegte op,
soms ook van vervreemding. Ze waakt ervoor haar
foto’s al te veel in woorden toe te lichten. Dat wat we
niet in taal kunnen vatten, probeert zij in beeld te laten
zien. Het is aan de kijker om er een eigen interpretatie
aan te geven.
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BIOLOGY
When we started to grow food thousands of years
ago, it was not long before we crossed seeds and fruits
to make them tastier, bigger and more resilient. Put
a present-day corn cob, grain stalk or carrot next to
the ‘original’ and you will not recognise it. Meanwhile,
we can genetically adapt crops and even clone cattle.
Wageningen University already managed to print a steak.
— Is this the solution to the world food problem?
The end of all the suffering animals endure to feed us?
The Hungarian photographer Dániel Szalai nuances our
optimism. He portrayed dozens of ‘perfectly designed’
chickens that resemble each other like two drops of
water. He also shows their cold, industrial living environments to increase efficiency. Their eggs are used for
medicines and vaccines. No matter how fast innovations
go, a truly artificial alternative is not yet available. —
In December 2016, a special polo match took place in
the Argentine capital Buenos Aires. Star player Adolfo
Cambiaso won with six versions of one horse: Cuartetera 01 to 06. The animals were cloned by Crestview
Genetics, a specialist in cloning expensive polo horses.
— Photographer Peter Lipton shows us how such
technologies can be a last straw in the midst of what
is already called the ‘sixth great extinction’ of animals
on earth. In Ecuador, researchers are working to save
exotic frogs. When one of the little animals dies, they
store the DNA. Perhaps cloning techniques will provide
solace in the future. — But breakthroughs in gene
technologies, new drugs and the prediction that we can
soon 3D-print organs also radically influence our lives.
Death as a solvable technical problem? According to
the British researcher Aubrey de Grey, the first person
to become a thousand years old has already been born.
Nobody will protest eradicating deadly diseases, but
how do we react if the same technique is used to give
unborn babies blond hair and blue eyes – to mention
a classic dilemma. — The ethical dilemmas surrounding research on human cell material are central to the
history of the ‘immortal’ Henrietta Lacks, reconstructed
by David Fathi. This destitute African-American woman
died of an aggressive form of cancer, the cancer cells
continued to multiply after her death. Without permission, a doctor took these cells that were experimented
on for years. The cells were exposed to nuclear radiation
and even shot into space. Without knowing it, Lacks had
become an immortal human guinea pig.
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Toen we duizenden jaren geleden voedsel gingen
verbouwen, duurde het niet lang voordat we zaden
en vruchten kruisten om ze lekkerder, groter en beter
bestand tegen ziektes te maken. Leg een maïskolf,
graanhalm of wortel van nu naast het ‘origineel’ en je
herkent hem niet terug. Inmiddels kunnen we gewassen
vergaand genetisch aanpassen en zelfs vee klonen.
Het lukte de universiteit van Wageningen al een biefstuk
te printen. — Is dit de oplossing voor het wereldvoedselprobleem? Het einde van al het leed dat dieren
moeten ondergaan om ons te voeden? De Hongaarse
fotograaf Dániel Szalai nuanceert ons vooruitgangs
optimisme. Hij portretteerde tientallen ‘perfect ontworpen’ kippen die als twee druppels water op elkaar lijken.
Ook toont hij hun kille, industriële en op efficiëntie
ingerichte leefomgeving. Hun eieren worden gebruikt
voor medicijnen en vaccins. Hoe hard de innovaties
ook voortrazen, een echt kunstmatig alternatief is nog
niet voorhanden. — In december 2016 vond in
de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires een bijzondere
polowedstijd plaats. Sterspeler Adolfo Cambiaso
won toen een wedstrijd met zes versies van één paard:
Cuartetera 01 tot en met 06. De dieren waren gekloond
door het bedrijf Crestview Genetics, specialist in het
klonen van peperdure polopaarden. — Fotograaf
Peter Lipton laat ons zien hoe dergelijke technologieën
een laatste strohalm kunnen zijn te midden van wat
al wel de ‘zesde grote uitstervingsgolf’ van dieren op
aarde heet. In Ecuador zetten onderzoekers zich in om
exotische kikkers te redden. Als een van de diertjes
sterft, slaan ze het DNA op. Misschien bieden kloontechnieken in de toekomst soelaas. — Maar doorbraken in gen-technologieën, nieuwe medicijnen en
de voorspelling dat we binnen korte tijd organen kunnen
3D-printen kunnen ook onze mensenlevens ingrijpend
veranderen. De dood als een oplosbaar technisch
probleem? Volgens de Britse onderzoeker Aubrey
de Grey zou de eerste mens die duizend jaar wordt
al geboren zijn. Niemand zal er tegen zijn om dodelijke
ziektes te overwinnen, maar hoe reageren we als diezelfde technieken worden toegepast om ongeboren
baby’s blond haar en blauwe ogen te geven – om een
klassiek dilemma te noemen. — De ethische
dilemma’s rond onderzoek met menselijk celmateriaal
staan centraal in de geschiedenis van de ‘onsterfelijke’
Henrietta Lacks, gereconstrueerd door David Fathi.
Deze armlastige Afro-Amerikaanse vrouw stierf aan
een agressieve vorm van kanker, en de kankercellen
leefden na haar dood voort. Ongevraagd nam een
dokter de cellen af, waarna er jarenlang mee werd
geëxperimenteerd. De cellen werden blootgesteld
aan nucleaire straling en zelfs de ruimte ingeschoten.
Zonder het te weten was Lacks een onsterfelijk
menselijk proefkonijn geworden.

Dániel Szalai
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Autoradiograph – Works of Nuclear God
If we can’t see, smell, or hear it, we must visualise it.
With this motto in mind, Masamichi Kagaya (Japan, 1981)
recorded the disastrous effects of the 2011 nuclear
catastrophe in Fukushima. With the help of scientist
Satoshi Mori, he used a technique called autoradio
graphy to show nuclear radiation in everyday objects:
a rubber boot or football, but also the plants, fungi and
animals that still live in Fukushima. The whiter the image,
the higher the level of contamination. — Kagaya
could only take these photographs by venturing far
into the contamination zone, up to ten kilometers from
the nuclear plant. He exposed himself to ten times the
maximum allowed radiation dose. The nuclear disaster
had an enormous impact in Japan. More than 70 thousand people were evacuated. There was a huge public
health threat, concerns for food safety and a discussion
on what to do with the contaminated area. —
The debate on nuclear energy became so emotionally
and ideologically laden, that normal people were ex
cluded from the debate, says Kagaya. With his images
he wants to contribute to a fact-based discussion on
nuclear energy. Like the aftermath of the nuclear disaster, Kagaya’s project is ongoing. In 2015 he published
the book Autoradiograph. Afterwards he developed
3D-images and an app that lets you compare the auto
radiographic images with the original photos and lets
you zoom in on details and locations.
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Als we het niet kunnen zien, horen of ruiken, moeten
we het zichtbaar maken. Met dit motto ging Masamichi
Kagaya (Japan, 1981) aan de slag om de desastreuze
effecten van de kernramp in Fukushima in 2011 in beeld
te brengen. Met hulp van universitair wetenschapper
Satoshi Mori gebruikte hij een techniek die autoradiografie heet om de nucleaire straling van alledaagse
objecten in beeld te brengen: een rubberen laars of
voetbal, maar ook planten en schimmels die er groeien
en de dieren die nog in Fukushima leven. Hoe witter
het beeld, hoe groter de besmetting. — Kagaya
kon deze foto’s alleen nemen door zelf het besmette
gebied in te trekken. Hij kwam tot tien kilometer van
de kerncentrale en stelde zichzelf bloot aan wel tien
keer de maximaal toegestane straling. De kernramp
had een enorme impact in Japan. Meer dan 70 duizend
mensen werden geëvacueerd. Ook waren er grote
zorgen over de gezondheid en voedselveiligheid, en
wat er met het besmette gebied gedaan moet worden.
— De discussie over kernenergie werd zo emotioneel en ideologisch geladen, dat gewone mensen uit
gesloten werden van het debat, zegt Kagaya. Met zijn
beelden wil hij bijdragen aan een op feiten gebaseerde
discussie over kernenergie. Net als de effecten van
de kernramp, is ook Kagaya’s project doorlopend.
In 2015 publiceerde hij het boek Autoradiograph,
daarna ontwikkelde hij ook 3D-beelden en een app
waarmee je de autoradiografische beelden naast
de originele foto’s kunt zien en op details en locatie
kunt inzoomen.

Peter Lipton
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Balsa de los Sapos
Unesco named Ecuador the country with the greatest
biodiversity in the world. There are places in the rain
forest with more tree species within two and a half acres
than there are on the entire North-American continent.
Ecuador also has about 460 amphibian species, among
them some very special frogs. But for how much longer?
The fabulous frogs that Peter Lipton (The Netherlands,
1982) photographed in 2012 are threatened with extinction, their survival endangered by disease, deforestation
and climate change. On top of that, frogs worldwide
are dying en masse from a fungus, the Batrachochytrium
dendrobatidis, that originated in Southeast Asia and
quickly spread across the world. — To halt this mass
extinction, the Catholic University of Quito initiated the
project Balsa de los Sapos in 2005. Translated: ‘a life
raft for the frogs’. Biologists are studying some two
thousand amphibians in their labs, among them endangered species. Some frogs are the last of their kind.
They are tended to in temperature-controlled, fungus-
free life rafts. When the little animals unexpectedly die,
their DNA is stored. Who knows, with the newest cloning
techniques they might one day be brought back to life.
Peter Lipton graduated in 2011 from the Academy of
Arts in Utrecht and worked for national newspapers
de Volkskrant and NRC.Next as photographer, illustrator
and image manipulator.
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Unesco noemt Ecuador het land met de grootste
biodiversiteit ter wereld. In het regenwoud zijn plekken
te vinden waar op één hectare meer boomsoorten
voorkomen dan op het hele Noord-Amerikaanse
continent. Ecuador heeft ook zo’n 460 amfibiesoorten,
waaronder veel bijzondere kikkers. Maar hoe lang nog?
De sprookjesachtige kikkersoorten die Peter Lipton
(Nederland, 1982) in 2012 op de foto zette, worden
met uitsterven bedreigd: door ziektes, door houtkap
of door klimaatverandering. Bovendien leggen kikkers
deze eeuw massaal het loodje door een specifieke
schimmel, de Batrachochytrium dendrobatidis, die
vanuit Zuidoost-Azië de wereld overtrok. —
Om die uitstervingsgolf een halt toe te roepen, zette
de Katholieke Universiteit van Quito in 2005 het project
Balsa de los Sapos op. Vertaald: een reddingsvlot voor
de kikkers. In hun laboratorium bestuderen biologen
zo’n tweeduizend amfibieën waaronder de bedreigde
kikkers, soms de laatst overgeblevenen van hun soort.
Ze worden verzorgd in temperatuurgecontroleerde,
schimmelvrije reddingsvlotten. Als de diertjes onverhoopt overlijden wordt hun DNA opgeslagen. Zodat
ze, wie weet, met de nieuwste kloontechnieken ooit
nog eens tot leven gewekt kunnen worden. Peter
Lipton studeerde in 2011 af aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht en werkte voor de Volkskrant en
NRC.Next als fotograaf, illustrator en beeldbewerker.
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Lunacy
The desire to reach the Moon is as old as mankind itself.
Sjoerd Knibbeler (The Netherlands, 1981) built inventions
expressing this longing and photographed them under
a full moon in the Noordoostpolder (an area of reclaimed
land in The Netherlands). The moonlight gives a suggestion of stardust. — Like the explorers who dream
of reaching the moon, Knibbeler is both a dreamer and
a do-er. He visits experts and scientists, unearths old
sketches, and buys materials at Home Depot to build
his installations. He once mimicked a tornado with the
help of YouTube instruction videos and DIY-materials.
He built his maquettes and space stations from design
drawings and film images. For his series Paper Planes
(2015) he folded sixteen paper planes based on historical
blueprints for planes that were never actually built.
— It is tempting to describe his work as ‘constructed
photography’: Knibbelers studio installations create new
realities. His photos show a tension between longing
and technology. Is what we see real or fake, a dream
or reality? The photos are romantic and magical, they
illustratie human inventiveness, but also show a darker
side of technology. Knibbeler’s work has been bought
by Foam, museum of photography in Amsterdam, Maison
Européenne Photographie, Museum Voorlinden and
Collectie De Groen.
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Het verlangen om naar de maan te gaan is zo oud als
de mensheid zelf. Sjoerd Knibbeler (Nederland, 1981)
bouwde de uitvindingen na die dit verlangen verbeelden
en fotografeerde ze in de Noordoostpolder in het schijn
sel van de volle maan. Door het bijzondere licht lijkt het
alsof er maanstof op de objecten ligt. — Net zoals
de ontdekkingsreizigers die ervan dromen om de maan
te bereiken, is Knibbeler een dromer en doener tegelijk.
Hij bezoekt experts en wetenschappers, duikt oude
tekeningen op, haalt materialen bij de bouwmarkt om
zijn installaties te bouwen. Zo bootste hij een orkaan
na met behulp van bouwmarktmaterialen en instructie
video’s op YouTube. Zijn maquettes van ruimtevaart
stations bouwde hij op basis van ontwerptekeningen
en filmbeelden. Voor Paper Planes (2015) vouwde
hij zestien papieren vliegtuigjes op basis van teke
ningen van historische vliegtuigmodellen die nooit
zijn gebouwd. — Je zou zijn werk als ‘geconstru
eerde fotografie’ kunnen omschrijven: Knibbeler creëert
een nieuwe werkelijkheid met zijn installaties in een
studio. De foto’s geven ook een spanning weer tussen
verlangen en technologie. Is het echt of onecht wat je
op de foto ziet? Een droom of werkelijkheid? De foto’s
hebben iets romantisch en magisch, ze verbeelden
de menselijke inventiviteit, maar verwijzen ook naar
de donkere kant van technologie. Knibbelers werk is
onder meer te vinden in de collecties van Foam, Maison
Européenne Photographie, Museum Voorlinden en
Collectie De Groen.
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SOCIETY
In the past, we turned to gods to avert disease, hunger
and catastrophes. Now we start to realise that we
have become the most important force to influence
(and threaten) life on earth. We have seemingly arrived
in a whole new geological period: the Anthropocene,
the era in which man dominates the earth instead of
the other way around. What does society look like in
such a world? What kind of responsibility does it entail?
— Sheng-Wen Lo from Taiwan, for example, questions our treatment of animals. Do we still see them
as creatures, or only as raw materials that we need to
extract as efficiently as possible? He sewed a coat using
goose feathers he gathered on the ground, and built
a video game that lets the player experience the choices
preceding overfishing. — A company that is clearly
not hindered by such dilemmas is the chemical company
Monsanto (now Bayer). The French-Venezuelan photographer Mathieu Asselin conducted five years of in-
depth, visual research into the eventful history, and the
suffering and economic damage caused by Monsanto.
By genetically modifying seeds, and by putting farmers
under legal pressure, the company made large parts of
the agricultural industry dependent on them. The chemical agent Agent Orange, which was used on a large
scale in the Vietnam War, also originated in Monsanto’s
kitchen. It is telling that, after the merger with Bayer,
the infected company name disappeared. —
Technological progress inevitably leads to questions
about control and transparency. Who assesses the
opportunities and risks of new inventions that affect us
all, and who checks the consequences? Can scientists
employed by universities or companies, or CEOs in
Silicon Valley decide at their own discretion what is
good for us, or do we need independent, democratic
oversight? — This issue is reflected in the silent
drone wars that America has been conducting for years.
In Killer Skies, Tina Farifteh pays attention to the psychological impact that these murder weapons silently
emanate from above. Opponents cannot fight these
weapons and people are hardly aware of the far-away
wars their country is involved in.
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Vroeger richtten we ons tot goden om ziektes, honger
en catastrofes af te wenden. Nu dringt het besef door
dat wijzelf de belangrijkste kracht zijn die het leven op
aarde beïnvloedt (en bedreigt). We zouden al in een
heel nieuw geologisch tijdvak zijn aanbeland: het
Antropoceen, het tijdperk waarin de mens de aarde
domineert in plaats van andersom. Hoe ziet de maatschappij in zo’n wereld eruit? Welke verantwoordelijk
heden brengt dat met zich mee? — Sheng-Wen Lo
uit Taiwan stelt bijvoorbeeld onze omgang met dieren
ter discussie. Zien we hen nog als wezens, of alleen
als grondstoffen die we zo efficiënt mogelijk moeten
ontginnen? Hij naaide een jas van ganzenveren die
hij zelf raapte, en bouwde een videogame die de
speler laat ervaren welke keuzes vooraf gaan aan
overbevissing. — Een bedrijf dat zich duidelijk
niet door zulke dilemma’s laat tegenhouden, is het
chemiebedrijf Monsanto (tegenwoordig Bayer). De
Frans-Venezolaanse fotograaf Mathieu Asselin deed
vijf jaar diepgravend, visueel onderzoek naar de bewogen geschiedenis, en het leed en de economische
schade die Monsanto veroorzaakte. Door zaden genetisch zo te modificeren, en boeren juridisch onder druk
te zetten, maakte het bedrijf grote delen van de landbouw van hen afhankelijk. Het chemische onbladeringsmiddel Agent Orange, dat in de Vietnam Oorlog op
grote schaal werd ingezet, kwam ook uit de keuken
van Monsanto. Veelzeggend is dat na de fusie met
Bayer de besmette bedrijfsnaam verdween. —
Technologische vooruitgang leidt onvermijdelijk tot
vragen over zeggenschap en transparantie. Want wie
beoordeelt de kansen en risico’s van nieuwe uitvindingen die ons allemaal raken, en wie controleert wat
daar vervolgens mee gebeurt? Mogen wetenschappers
in dienst van universiteiten of bedrijven, of CEO’s in
Silicon Valley naar eigen inzicht beslissen wat goed
voor ons is, of is daarop een onafhankelijke, democratische controle nodig? — Dat vraagstuk speelt al
jaren in de stille drone-oorlogen die Amerika wereldwijd
voert. In Killer Skies staat Tina Farifteh stil bij de psychologische impact die deze stille moordwapens uit
de lucht teweeg brengt. Tegenstanders kunnen zich
niet weren, en bevolkingen hebben nauwelijks zicht op
de sluimerende oorlogen waarin hun landen verzeild
zijn geraakt.

Mathieu Asselin
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Monsanto®. A Photographic Investigation
The American chemical company Monsanto earned
a questionable reputation based on harmful innovations.
Think of the chemical defoliant Agent Orange used by
the American army in the Vietnam War, or the monopoly
on genetically modified seeds that make farmers worldwide dependent on the company and are damaging
to the environment. The infamous American town of
Anniston, Alabama was severely polluted by the com
pany’s production of toxic PCB-containing substances.
Monsanto recently announced that its infamous company name will disappear after a merger with Bayer from
Germany. — For five years, the French-Venezuelan
photographer Mathieu Asselin (France, 1973) worked
on Monsanto®. A Photographic Investigation (2017).
He takes the viewer on a journey into the turbulent
history of this powerful multinational, founded in 1901.
We see portraits of American farmers next to Agent
Orange-victims in Vietnam, and landscape pictures
next to archived company propaganda. The book was
awarded at the Fotobookfestival in Kassel and at Paris
Photo, and received financial support from the photo
festival Rencontres d’Arles. — Asselin is an outspoken documentary photographer, not afraid to take
a stand. He wants to inform the public of Monsanto’s
‘crimes against humanity and the planet’. But he doesn’t
consider himself to be an activist, he told the British
Journal of Photography: ‘I need to ground my story in
research. But, as a concerned citizen, I reject ambiguity.’
Previously BredaPhoto exhibited his series The Ninety-
Nine Percent (2011), about the protest movement
Occupy Wall Street.
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Mathieu Asselin

Het Amerikaanse chemiebedrijf Monsanto bouwde
een twijfelachtige reputatie op met wetenschappelijke
vondsten die veel menselijk leed en ecologische
schade veroorzaakten. Denk aan het chemisch ontbladeringsmiddel Agent Orange dat het Amerikaanse
leger tijdens de Vietnamoorlog over de jungle uitstortte.
Of het monopolie op genetisch gemodificeerde zaden
die schadelijk zijn voor het milieu en die boeren wereldwijd van het bedrijf afhankelijk maken. Het beruchte
Amerikaanse stadje Anniston, Alabama raakte zwaar
vergiftigd doordat het bedrijf er decennialang giftige
PCB-houdende stoffen produceerde. Recent maakte
Monsanto bekend dat de besmette bedrijfsnaam
door de fusie met het Duitse Bayer verdwijnt. —
De Frans-Venezolaanse fotograaf Mathieu Asselin
(Frankrijk, 1973) werkte vijf jaar aan Monsanto®.
A Photographic Investigation (2017). Hij neemt de
kijker mee in de bewogen geschiedenis van de machtige multinational die in 1901 werd opgericht. We zien
portretten van Amerikaanse boeren naast slachtoffers
van Agent Orange-aanvallen in Vietnam, en landschapsfoto’s naast archiefmateriaal van de propaganda die
het bedrijf verspreidde. Het boek werd bekroond tijdens
het Fotobookfestival in Kassel en Paris Photo, en kreeg
financiële steun van het fotofestival Rencontres d’Arles.
— Asselin ontwikkelt zich als een uitgesproken
documentair fotograaf, die niet bang is stelling te
nemen. Zijn publiek wil hij onomwonden informeren
over Monsanto’s ‘misdaden tegen de mensheid en
de planeet’. Toch ziet hij zichzelf niet als activist,
benadrukte hij in een interview in de British Journal
of Photography: ‘Ik moet mijn verhaal baseren op
onderzoek. Maar als een bezorgde burger verwerp ik
ambiguïteit.’ BredaPhoto exposeerde eerder zijn serie
The Ninety-Nine Percent (2011), over de protest
beweging Occupy Wall Street.
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The Suicide Boom
No affluent country has as many suicides as Japan.
When people lost their jobs or struggled with debts during
the economic recession, the number of suicides increased
even more. Documentary photographer Kenji Chiga
(Japan, 1982) points to the great influence of (social)
media. ‘People get the idea on the internet and then it’s
as if there’s a virus in their head that doesn’t want to
leave.’ — For BredaPhoto he made the series The
Suicide Boom (2018), following the suicide of a good
friend. His death was very reminiscent of earlier, wellknown suicides. Chiga immersed himself in the story
of his friend and visited famous suicide spots in Japan.
— He photographed Mount Mihara, where in 1933
a 21-year-old girl jumped into the crater of a volcano.
It led to a deluge of sensational media publications and
hundreds of people who committed similar suicides in
the years that followed. He also visited the Aokigahara
forest that is so popular for suicides that signs have been
put up to remind visitors of their family and encourage
them to seek help. Chiga also visited the Tojinbo cliff and
the Shin-Koiwa station in Tokyo. — Chiga warns that
on the internet an idealised image of suicide is circulating,
as if it is a painless solution to all your problems. ‘We are
now also talking about euthanasia and the right to die.
That is very important for some people. But I am afraid that
we will soon be helping people to die, instead of looking
at what we can do for them to alleviate their suffering.’
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Kenji Chiga

In geen welvarend land zijn zoveel zelfdodingen als in
Japan. Toen mensen door de economische recessie
hun baan verloren of in de schulden raakten, nam dat
verder toe. Documentair fotograaf Kenji Chiga (Japan,
1982) wijst op de grote invloed van (sociale) media.
‘Mensen komen via internet op ideeën. Dan is het alsof
er een virus in hun hoofd zit dat er niet meer uit wil.’
— Voor BredaPhoto maakte hij de serie The Suicide
Boom (2018), naar aanleiding van de zelfmoord van een
goede vriend. Zijn dood deed erg denken aan eerdere,
bekende zelfdodingen. Chiga verdiepte zich in het
verhaal van zijn vriend en bezocht bekende Japanse
zelfmoordplekken. — Zo fotografeerde hij Mount
Mihara, waar in 1933 een 21-jarig meisje in de krater
van een vulkaan sprong. Het leidde tot een stortvloed
aan sensationele mediapublicaties. Honderden mensen
pleegden in de jaren erna op precies dezelfde manier
zelfmoord. Ook bezocht hij het Aokigahara-bos dat
zo populair is onder suïcidale mensen dat er borden
hangen om bezoekers aan hun familie te herinneren
en ze aan te sporen hulp te zoeken. Ook bezocht hij
de Tojinbo-klif en het station van Shin-Koiwa in Tokio.
— Chiga waarschuwt dat op internet een geïdea
liseerd beeld van zelfmoord is ontstaan: een pijnloze
oplossing voor al je problemen. ‘We praten nu ook
over euthanasie en het recht om te sterven. Dat is voor
sommige mensen heel belangrijk. Maar ik ben bang
dat we straks mensen gaan helpen te sterven, in plaats
van te kijken wat we voor ze kunnen doen om hun lijden
te verzachten.’
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We talk a lot about the future, but what does it
look like? More than fifty photographers from
five continents show us what lies ahead.

We praten veel over de toekomst, maar hoe
ziet die eruit? Meer dan vijftig fotografen
uit vijf continenten laten zien wat ons te
wachten staat.

Humans have been changing the planet since
we’ve been walking the earth. We modified plants
and seeds, domesticated wild animals, shifted rivers
and drained seas. We have conquered diseases
that used to claim millions of lives. — And our
grip on the world keeps increasing. Scientists are
cracking our DNA, ‘the code of life’, and big strides
are being made in robotics and artificial intelligence.
— The photographers who showed their work
during the BredaPhoto Festival in The Netherlands
explore the opportunities, dilemmas and dangers
of these rapid technological developments, divided
into six domains: Cosmos, Intelligence, Biology,
Society, God and Image. Are we destined for
progress, or are we opening Pandora’s box, filled
with unpleasant surprises?

Al zolang wij mensen op aarde rondlopen,
zetten we die naar onze hand. We veredelden
planten en zaden, domesticeerden wilde
dieren, verlegden rivieren en polderden
zeeën in. We overwonnen ziektes die vroeger miljoenen mensen het leven kostten.
— En onze greep op de wereld wordt
alleen maar sterker. Wetenschappers kraken
ons DNA, ‘de code van het leven’, en zetten
grote stappen op het gebied van robotica
en kunstmatige intelligentie. — De fotografen die tijdens het BredaPhoto Festival
hun werk tentoonstelden verkennen de kansen,
dilemma’s en gevaren van deze razendsnelle
technologische ontwikkelingen, verdeeld over
zes domeinen: Cosmos, Intelligence, Biology,
Society, God en Image. Gaan we de vooruitgang tegemoet of openen we de doos van
Pandora, vol onaangename verrassingen?

Johanna Adojaan

Stephen Gill

Max Aguilera-Hellweg

Jonas Van der Haegen

Sama Alshaibi

Jos Jansen

Mathieu Asselin

Masamichi Kagaya

Murray Ballard

Geert van Kesteren

Mandy Barker

Keyezua

Jeroen Bocken

Sjoerd Knibbeler

Philippe Braquenier

Daria Koreneva

Nadia Bseiso

Christoph Krause &

Jan Dirk van der Burg

Cyrano Bentlage

Antony Cairns

Quentin Lacombe

Bertrand Cavalier

Daesung Lee

Kenji Chiga

Peter Lipton

Joana Choumali

Sheng-Wen Lo

Kenta Cobayashi

Osborne Macharia

Joris Deleersnyder

Hiroyuki Masuyama

Lennert Deprettere

Sara Naim

Judith Desmyttere

Patrick Pollmeier

Karel Doing

Robert Pufleb &

DSTART

Nadine Schlieper

Laura El-Tantawy

Sara, Peter & Tobias

Tina Farifteh

Dániel Szalai

David Fathi

Maija Tammi

Yoshikatsu Fujii

Sybren Vanoverberghe

Daria Garnik

Joris Verleg

Guilherme Gerais

Alba Zari

Shadi Ghadirian

Minghui Zheng

associated curators:

Yumi Goto
Azu Nwagbogu
Mohamed Somji

978–94–92051–40–0 / TEC059

