
Kleine atelier
Emmanuel Van der Auwera's



Emmanuel werd geboren in Brussel in
1982. Hij groeide dus op in de jaren

‘80, een periode van grote
technologische innovaties die leidden

tot de ontwikkeling van een hele
nieuwe levensstijl. 

 

De ontwikkeling 
van videogames

De eerste PC’s

Videorecorders

De uitvinding van de 
camcorder

De eerste gsm’sCD's

Ken jij deze uitvindingen? 
Wat gebruiken we vandaag? 

Je ouders kennen ze vast allemaal!
 

 

Satelliet TV



Dankzij deze nieuwe technologieën kunnen
we beelden van over heel de wereld zien.

Zo keken onze ouders met verbazing
naar de eerste videoclips of de val van

de Berlijnse muur.
 

 

 De eerste

muziekzender

Succes van de videoclip dankzij Michael

Jackson en zijn promotiefilm "Thriller" 
 

De val van de 
Berlijnse muur in 1989

 

Televisieseries

Scan de QR-code 
en probeer met je familie de

choreografie van deze
videoclip na te doen!

Mode geïnspireerd op films



Sinds de jaren tachtig zijn technologieën
blijven evolueren, schermen blijven

vermenigvuldigen en beelden in overvloed.
 
 

 

Of het nu in het nieuws is,
in advertenties, op sociale

netwerken of in je favoriete
series, afbeeldingen zijn

overal!
 



Vilém Flusser, een Tsjechische filosoof, 
stelt zich grote vragen over afbeeldingen. 

Hij merkt op dat er via nieuwe technologieën 
ruimte ontstaat voor beeld.

 

Wat is de kracht van afbeeldingen?
 

Hoe vervormen ze de realiteit?
 

Hoe beïnvloeden ze onze emoties?
 
 

Wat doen we met afbeeldingen?
 

Hoe moeten we ze bekijken?
 

Hoe moeten we ze begrijpen?
 
 

Wat 
den

k j
ij?

 



Bijna 40 jaar later bevinden we ons in het digitale tijdperk!
 Het internet stelt je in staat om wat er aan de andere kant van

de planeet gebeurt exact mee te volgen en te beleven.
 
 

Op het scherm van je smartphone,
tablet, computer of zelfs een tv

zijn alle beelden binnen 
handbereik!

De vragen van Vilèm zijn daarom nog
steeds actueel en verontrusten ook
Emmanuel. Maar Emmanuel is geen
filosoof, schilder of fotograaf. Dus

hoe drukt hij zich uit?
 
 



Bekijk deze foto's goed. 
Dit zijn werken van Emmanuel. 

Wat hebben ze allemaal gemeen?
 

op schermen

op video

in een ruimte



Een videosculptuur?
 Welja, Emmanuel is een soort

beeldhouwer!
 
 
 

Op schermen van elk formaat zendt
hij video's uit waarvan de

onderwerpen de kijker uitdagen.

Emmanuel bekrast, stapelt of hangt
deze schermen op, zodat ze ook

deel uitmaken van zijn werk.

Het werk is dus een installatie van
schermen in een ruimte.

 



En wat is het verhaal van zijn werk in Botanique?
 

Op een dag pakt Emmanuel
zijn koffers en stapt het

vliegtuig op
 

Zijn bestemming?

Miami en Florida ! 

Emmanuel houdt niet van
zonnebaden en is bang
voor krokodillen. Wat
gaat hij dan in Miami

doen?



Emmanuel gaat met zijn
galeriehouder naar Miami
voor een groot evenement:

een beurs voor
hedendaagse kunst.

Wat is een galeriehouder?
 

Een galeriehouder presenteert het werk
van de kunstenaars die hij heeft gekozen in
zijn galerie. Het is een soort klein museum,

het doel is niet om de werken zelf te
houden, maar om ze te verkopen.

 
 

Een markt dan ??
 

Meerdere keren per jaar en over de hele
wereld worden er beurzen voor

hedendaagse kunst georganiseerd, dit zijn
bijeenkomsten van galeriehouders om het
werk van hun kunstenaars buiten hun land

te presenteren en te verkopen.
 



Hij heeft net een gloednieuwe
app gedownload waarmee je

objecten kunt scannen en deze
op je telefoonscherm kunt
omzetten naar 3D-beelden.

 

Maar Emmanuel verveelt zich en het
weer is zo mooi buiten! Dus besluit

hij Miami te verkennen, met zijn
smartphone in de hand.

 

Kies een object! 
Emmanuel koos deze

politiewagen.

Hoe werkt dat dan

Stap rond het object heen en maak er vanuit
alle hoeken foto’s van. De app vertelt je

wanneer je voldoende foto's hebt.
 

En daar is je object in 3D!

Zin om het ook eens te proberen? 
Vraag je ouders om de "Scann 3D" -app 

op hun telefoon te downloaden.



Waarvoor gebruikt hij 3D beelden?
 Tijdens zijn wandelingen in Miami scande Emmanuel bomen, struiken,

winkels, verkeersborden, planten, auto's, het einde van de weg, enz.
 

Met de juiste software op zijn
computer verzamelde hij vervolgens al
deze elementen om een denkbeeldige

stad te bouwen, een spookstad!



Met spoken?? Niet echt natuurlijk!

Emmanuel wil verder gaan.
Wat zouden de inwoners van zijn denkbeeldige stad denken?

 

Hij ontdekt een nieuwe app: 
Periscope. 

Het is een sociaal netwerk, zoals
Facebook, waarmee mensen over de

hele wereld live gevolgd kunnen
worden.

 
 
 
 

De video's zijn kort en
verdwijnen een paar dagen na

hun uitzending.

Op een kaart zie je 
rode stippen die aangeven dat 

een of meer mensen een live video
uitzenden.

Deze mensen geven hun mening over
een thema, filmen hun kat, wat ze
eten of een belangrijke gebeurtenis.

Alles kan!
 



Emmanuel volgt enkele maanden lang tientallen
mensen uit de omgeving van Miami op
Periscope. Een kassier, een dakloze of 

een fan van Donald Trump.
 
 
 

Hoewel deze video's normaal
gezien verdwijnen na een paar

dagen, slaat Emmanuel ze op in
het geheugen van zijn computer.

 
 

En hij verwerkt ze in zijn
film, in de vorm van mini-

videos of voice-overs.
 



Het eindresultaat: de film "The Sky is on fire"
 

Emmanuel maakt met de beelden van Scann 3D en de video's uit
Periscope een film van 13 minuten lang.

De film heet "The Sky is on Fire" wat vertaald kan worden als "De
Hemel staat in Brand"

 De film wordt gepresenteerd in een museumruimte, verdeeld in
drie delen op drie schermen van 4 meter breed en 2,5 meter hoog:

een heus videosculptuur!
 



Door een film te maken van digitale beelden stelt Emmanuel ons
vragen.

Waar zullen archeologen van de toekomst op stuiten als ze al deze
beelden ontdekken die we dagelijks met onze smartphones maken?

 
Honderden beelden passeren elke dag voor onze ogen,

 hoe moeten we kiezen wat we willen zien?
 

Hoe reageer ik als ik geconfronteerd word met de gewelddadige beelden
die ik op het nieuws of in sommige films zie?

 
Op sociale netwerken zie ik alleen maar mooie en gelukkige 

mensen die in een ideale wereld lijken te leven. 
Hoe sta ik daar tegenover?

 



Het bezoek aan het atelier van Emmanuel is voorbij!
 

Nu ken je het belang van beelden in onze huidige
samenleving. Bekijk je ze nog op dezelfde manier?


