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Ontworpen voor de digitale wereld: 

De eerste emoji werd in 1998 of 1999 ontworpen door Shigetaka Kurita, die deel uitmaakte van het team dat werkte aan het mobiele internetplatform i-mode van NTT 

DoCoMo. De eerste paar emoji van 172 12×12 pixels werden ontworpen als onderdeel van i-mode's berichtenfunctie om elektronische communicatie te vergemakkelijken en 

als onderscheidend kenmerk ten opzichte van andere diensten.

In 1997 zag de Fransman Nicolas Loufrani hoe het gebruik van ASCII-emoticons binnen de mobiele technologie toenam, en hij begon te experimenteren met bewegende 

smileys.[2][3] Hij wilde zo een kleurige, verbeterde versie van de uit leestekens bestaande ASCII-emoticons creëren voor meer interactief digitaal gebruik. Hierna maakte 

Loufrani een online lijst met emoticons.[4] De emoticons waren onderverdeeld in categorieën: klassiekers, humeur, vlaggen, feest, grappig, sport, weer, dieren, eten, landen, 

beroepen, planeten, sterrenbeelden en baby's. De ontwerpen werden in 1997 geregistreerd bij het United States Copyright Office (USCO) en in 1998 als gif-bestanden op 

het internet geplaatst – de allereerste grafische emoticons in de geschiedenis

https://emojipedia.org/

Maar ondertussen overal in onze economie terug te vinden:

…

Water Wave

https://emojipedia.org/water-wave/

HILDE VERSMISSEN

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Shigetaka_Kurita&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/I-mode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nippon_Telegraph_and_Telephone
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Loufrani&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/ASCII_(tekenset)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emoji#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emoji#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emoji#cite_note-4
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_Copyright_Office&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graphics_interchange_format
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://emojipedia.org/
https://emojipedia.org/water-wave/
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https://thehappysoaps.com/?gclid=EAIaIQobChMI_OWRv5qc8
wIVE4ODBx1w1w6sEAAYASAAEgIH-fD_BwE

https://thehappysoaps.com/?gclid=EAIaIQobChMI_OWRv5qc8wIVE4ODBx1w1w6sEAAYASAAEgIH-fD_BwE


Buddy Bears Berlijn. 

(Mail: de Buddy Bears uit Berlijn. Elk jaar ga ik wel minstens een week naar Berlijn (Als er geen covid-19 is). Maar 

tegenwoordig zie ik ze overal opduiken. En ja ... ik heb er zo ook eentje aangeschaft.

https://www.buddy-baer.com/united-buddy-bears/idea/overview.html

Maar ook wel iets leuk van deze zomer op het kunstenfestival van Watou. Een blikje 'wit' bier dat ik daar heb genuttigd.

DIRK

https://www.buddy-baer.com/united-buddy-bears/idea/overview.html


https://www.uniqlo.com/eu/en/men/featured/ut-graphic-print-collections/andy-warhol-x-kawamura

https://pen-online.com/arts/kosuke-kawamuras-cynical-pop-collages/?scrolled=0

https://pen-online.com/arts/kosuke-kawamuras-cynical-pop-collages/?scrolled=0

TRUKE

https://www.uniqlo.com/eu/en/men/featured/ut-graphic-print-collections/andy-warhol-x-kawamura
https://pen-online.com/arts/kosuke-kawamuras-cynical-pop-collages/?scrolled=0
https://pen-online.com/arts/kosuke-kawamuras-cynical-pop-collages/?scrolled=0
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https://www.youtube.com/watch?v=54SiN5TC8q4

HILDE BLOCKX

Stressmannetje De Lijn wint gouden Effie-award

https://www.youtube.com/watch?v=54SiN5TC8q4
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Populaire cultuur 

Combinatie van alle betekenissen van populair en cultuur 

Cultuur is o.a. een bepaalde manier van leven eigen aan 
een groep, periode of volk, maar ook werken en praktijken 
van intellectuele en vooral artistieke activiteit. “alle kunst”

Popular heeft een ondertoon van volksprotest en 
populisme.

VERA



George Floyd

Cover Time Magazine.                                                           

• De in kleur bewerkte beeltenis is onmiskenbaar 
George Floyd. 

• Wereldwijd is George Floyd het toonbeeld 

geworden van de ongelijkheid die er in de wereld 
is tussen culturen en  rassen. Van welke kleur dan 
ook en heeft geresulteerd in groots volksprotest

• Juist door zijn beeld weer te geven in 
verschillende kleuren krijgt het overlijden van 
George Floyd een veel diepere betekenis. 



Smartphone wereld

• Muurschildering 

• Wat opvalt is de weergave van de onlosmakelijk 
verbinding tussen de smartphone en “ONS” Jong 
en oud.

• Wat opvalt is het beeld in zwart-wit.

een kleurloos bestaan? 

• Het beeld geeft  confrontatie, samenvatting van 
de huidige discussies over smartphone gebruik. 

• Altijd en overal van op de hoogte willen blijven,
• De invloeden van sociale media.
• Is het verrijkend / verarmend. 



Nog even over de Smartphone

• Opvallende mooie combinatie van lichtval, kleur en 
schaduw. (bron: Getty photo’s) 

• De opvallende expressie van emotie.

• De realisatie dat de jongste generaties met de 
smartphone opgroeien. 



Lichtkunst 
Opvallend beeld van een kunstig 
verlichte tunnel. De donkere 
schaduwbogen, steeds kleiner 
wordend naar het lichtpunt. 

Er is altijd een lichtpunt aan het 
einde van de tunnel. 



One coke away from eachother

Nieuw reclame beeld van Coca cola.                   
“The Hug”

*      Het iconische Coca cola logo gebogen tot een omarming. 
• Krachtig beeld, aangepast aan huidige tijd is opvallend. 
• Opvallend ook dat het andere lettertype geen vraagtekens 

oproept over het product, hierbij opgemerkt dat de twee 
traditionele flesjes coca cola in het beeld staan.

• Sterke compositie van schaduwen.
• Coca Cola is populaire cultuur. Sinds 1886.



onthulling

• Mooi vorm gegeven compositie van vormen en 
kleuren

• Wat opvalt is het met kracht wegtrekken van 
de grijze bedekking om de kleurrijke, 
wervelende street art te tonen 

• “verberg niets achter een laag stof” 


