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Een robot die de mensheid helpt culturele
diversiteit te bewaken
Fotografisch kunstenaar Jimmy Nelson presenteert de
‘Preservation Robot’ op Technologie Festival SXSW

Een zelfstandige technologie die homogenisering bestrijdt door
het massaal bewaren en verspreiden van de wereldwijde rijkdom
aan inheemse culturen

⏲



Austin, TX, 11 Maart 2019 – Tijdens South by Southwest Interactive Festival in Austin

(Texas) de ‘Preservation Robot’ onthuld. De ‘Preservation Robot’ is de eerste technologie ooit

die autonoom zijn (digitale) pijlen richt op de culture homogenisering als gevolg van de steeds

groter wordende verspreiding van de Westerse cultuur. De robot, live ‘losgelaten’ op het SXSW

podium, plaatst onophoudelijk een stortvloed aan foto’s van inheemse culturen in de open

ruimten van het internet in een poging om deze beelden overal ter wereld in online searches op

te laten ‘poppen’. De ‘Preservation Robot’ gebruikt de kracht en de verregaande verspreiding

van het internet tegen zichzelf door de Westerse wereld te confronteren met de  schoonheid van

culturele identiteit. Dit is fotografisch kunstenaar Nelson’s antwoord op homogenisering.

Nelson is de afgelopen dertig jaar tot de verste uithoeken van de wereld doorgedrongen om in

contact te komen met de laatste nog bestaande inheemse culturen en deze vast te leggen met

zijn camera. In zijn ogen is het wereldkundig maken van de rijkdom en verscheidenheid van

inheemse culturen een uitgelezen manier om hun tradities en levensstijl te bewaken. Ook

stimuleert het culturele diversiteit in brede zin, hetgeen de mens bijzonder en uniek maakt.

https://preservationrobot.com/


Nelson die de afgelopen decennia een zorgwekkende afname aan culturele diversiteit heeft

waargenomen, gebruikt de ‘Preservation Robot’ om dit proces te bestrijden. Door het internet

tegen zichzelf te laten keren. Letterlijk.

Bekijk deze video om uit te vinden hoe de ‘Preservation Robot’ werkt:

Bezoek de website hier

‘’De afname van culturele diversiteit lijkt misschien een minder ernstig
probleem dan andere mondiale vraagstukken. Maar de wereldwijde uitholling
van culturele identiteit en het bijhorende verlies van tradities en gebruiken
heeft vergaande en indringende gevolgen voor ons allemaal. Inheemse cultuur
is zichtbaar ondervertegenwoordigd – en wordt ook nog eens vaak verkeerd
weergegeven. Daarom neem ik duidelijk stelling met de lancering van de
‘Preservation Robot’ en maak ik gebruik van technologie voor het bestrijden
van homogenisering.’’
— Jimmy Nelson, fotografisch kunstenaar

Een team van creatieven en data wetenschappers – waaronder Bas Korsten,  J. Walter

Thompson Amsterdam’s creatieve directeur en de drijvende kracht achter ‘The Next

Rembrandt’ – hebben hun krachten gebundeld en zijn met een oplossing gekomen voor het

homogeniseringsprobleem en het onderbelichte debat over het behoud van culturele diversiteit.

https://preservationrobot.com/


“Je zou kunnen beweren dat de Westerse cultuur de wereld in z’n houdgreep
houdt. Wij – werkzaam in de tech en reclame sector – propageren deze zelfde
cultuur. Dit maakt het idee om technologie – precies dat wat de culturele
diversiteit bedreigt – tegen zichzelf te laten keren zo fascinerend. Dit vormt de
ratio achter de ‘Preservation Robot’. Een robot die mensen helpt hun culturele
identiteit te bewaken. Een uniek project voor een unieke fotograaf.’’
— Bas Korsten, Creative Partner, J. Walter Thompson Amsterdam

De foto’s die over het internet worden verspreidt door de ‘Preservation Robot’, zijn foto’s van de

meest glorieuze maar bedreigde inheemse culturen van de wereld. Momenteel worden alleen

Nelson’s foto’s gebruikt door de robot, maar in de toekomst zullen ook foto’s worden verspreidt

van andere fotografen via de Jimmy Nelson Foundation, waarbij jonge fotografen en

filmmakers worden gesteund en begeleidt om inheemse volkeren te fotograferen.

 

Meer informatie over de werking van de ‘Preservation Robot’

De ‘Preservation Robot’ is een technologie die non-stop en autonoom bezig is met het vergroten

van de online culturele diversiteit en als doel heeft licht te werpen op de nadelige gevolgen van

culturele homogenisering.

 



01.  Het vinden van open ruimten

De ‘Preservation Robot’ creëert open ruimten voor het uploaden van foto’s van Jimmy Nelson.

Ruimten op sociale media als Reddit en Twitter en gratis cloud platforms als IMGUR en

TinyIMG.

02.  Aanmaken van accounts

De robot gebruikt deze accounts vervolgens voor het uploaden van foto’s van inheemse culturen

met al hun glorie en folklore.

03.  Search Engine Optimization (SEO)

Het script, de drijvende kracht achter de robot, is ontwikkeld in samenwerking met SEO-

experts. Dit betekent dat de ‘geüploade culturen’ meer en meer prominent een plek zullen

krijgen in uiteenlopende zoekresultaten van zoekmachines waar dan ook ter wereld.

04.  Upload voltooid– Geolocatie

Als een upload is voltooid zendt het een ‘ping’ met data naar de ‘Preservation Robot’s’ eigen

website preservationrobot.com. Deze ping bevat informatie als de foto URL, geolocatie van de

gebruikte platformserver van de geüploade foto’s en nog veel meer. Deze informatie wordt

vervolgens gebruikt voor het up-to-date houden van een interactieve globe die real-time de

progressie van het ‘Preservation Robot’ project weergeeft. 

05. Een platform gebouwd voor groei

De robot is ontwikkeld als een platform dat zichzelf zal blijven verbeteren in al haar upload, deel

en SEO functies.

 

Afmetingen Preservation Robot: hoogte (30 cm), diepte (27 cm) en breedte (27

           



“We spend a lot of time blending the digital and the physical when it comes to
interactive experiences and we like to think we push the limits of what is
possible. But it’s not every day we get briefed to design a robot! So we’re
pretty proud to show our latest bold foray into the world of interactive
experiences and robotics. The Preservation Robot project represents a
synthesis of interactive design, development and fabrication techniques in the
aim of helping Jimmy Nelson preserve indigenous cultures.”
— Kev Mayo, Creative Technologist, SuperHero CheeseCake

With the Preservation Robot we have laid the foundation of an ingenious
learning platform that is able to constantly upload and spread content to
change the world. The Preservation Robot is unique in that it will be able to
expand and optimize on many fronts in order to increase its power and
relevance on the future web. 
— Salim Hadri, CEO, Milvum

Dimensions of The Preservation Robot:  height: 12” (30 cm), depth: 10.5” (27 cm),

width: 10.5” (27 cm)

Download images here (campaign image & robot)
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Download images here (examples of the images spread by The Preservation Robot)
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Download images here (from the website)
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Download images of spokespeople

Jimmy Nelson Bas Korsten
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Download High Resolution images:

JIMMY NELSON – PRESERVATION ROBOT CREDIT LIST

 

CLIENT: Jimmy Nelson

Photographic Artist: Jimmy Nelson

Public Relations & Partnerships Manager: Marit de Hoog

https://jimmynelson.pr.co/images/306018
https://jimmynelson.pr.co/images/306017
https://jimmynelson.pr.co/images/306016
https://jimmynelson.pr.co/images/306015


Project Manager: Coco Box

 

AGENCY: J. Walter Thompson Amsterdam

Creative Lead: Bas Korsten

Senior Art Director: Tunchan Kalkan

Creative: Marius Gottlieb

Creative: Jasper Korpershoek

Digital producer: Reinier Slothouber

Digital Producer: Hans Dekker

Producer: Charlotte Lilly

Producer: Anne Cliff

Design and Photography: Robert Harrison

PR Director: Jessica Hartley

 

DIGITAL AGENCY: SuperheroCheesecake

Rian Verhagen - Managing Partner / Director of Technology

Niels van Esch - Managing Partner / Head of Production

Kev Mayo - Creative Technologist

Mathijs Peerboom - Lead Creative Developer

Stan van Oers - Creative Developer

David van Ochten - Creative Developer

Antoine P.Kostadinoff - Interactive Art Director

Raphael Ferraz - Senior Digital Designer

Joris van Raaij - Motion Designer

Carina Schutte - QA

Pim van Daelen - UX Designer

Bas Schutte - Sr. Digital Producer

 

TECHNICAL PARTNER: Milvum

CTO: Arvind Jagesser

Developer: Kaj Oudshoorn

Developer: Tim de Jong

Developer: Albert ten Napel

Developer: Jelle Licht



ABOUT JIMMY NELSON

Jimmy Nelson is a photographer and storyteller. His dream has always been to create awareness about our
world’s indigenous cultures through his photography. He has wanted to create a visual document that shows us
and future generations the beauty of how they live.

Since 2010, Jimmy Nelson has been traveling around the world to document some of the most iconic indigenous
cultures on the planet. On his journeys he is continuously witnessing the speed with which the amazing
communities are embracing the future. He has come to realize, after a life spent traveling, that his camera is the
perfect tool for making contact and building intimate and unique connections.

What started as a naive engagement with the peoples he met during work assignments, has over a period of
three decades turned into a personal project. The book ‘Before they pass away’ is an homage to the cultures he
will probably never fully understand, but who will never stop luring him to explore.

Since the beginning of 2016, Jimmy has been on 10 new journeys. This is the start of a new book, which will be
published in autumn of 2018. For this second book Jimmy plans to visit another unique 35 indigenous cultures
around the globe. From the Northern reaches of Siberia with the Khanys reindeer herders, to the deep jungles of
the Amazon with the Pataxo. From the Himalayas with the Laylap in Bhutan to the last hidden outposts of Africa
with the Mundari in isolated South Sudan.

 

PRODUCTION COMPANY: Tim Arnold AV

Editor & Film: Tim Arnold

Motion Graphics: Tim Arnold

Sound Design: Tim Arnold
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