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De meeste foto’s zijn licht en onscherp, de laatste foto is echter donkerder van kleur en het gezicht van het meisje is 
scherper. Waarom heeft de fotograaf dit laatste beeld op deze manier gefotografeerd?

*De docent kiest ervoor om deze opdracht wel of niet te doen

Agnes Thor
Untitled

OPDRAcHT H1*

De fotograaf zegt over haar beelden: “Ik toon het verlangen om speels met de natuur om te gaan, er dichtbij te zijn …”
De fotograaf toont ons o.a. ‘speelsheid’ in de beelden door haar manier van fotograferen. Zij speelt met licht, kleur 
en compositie.

Deze fotoserie toont ons een verhaal dat gebaseerd is op een oude Keltische mythe. Het gaat over een meisje dat 
terecht komt in een utopisch landschap waar je voor altijd jong blijft en vrij bent van zorgen.

Kies nog een foto uit de serie.
Omschrijf weer kort wat je ziet op de foto en beschrijf wat de fotograaf heeft gedaan met licht en kleur. 

De fotograaf wil ons laten zien dat wij niet meer gewend zijn om samen te leven met de natuur. Zij zegt: “In mijn 
beelden toon ik de verloren intimiteit tussen mens en natuur”.

Kies twee foto’s uit de serie. 1 foto die jij goed vindt passen bij het woord ‘Verloren’ en 1 foto die jij goed vindt 
passen bij de zin: ‘Intimiteit tussen mens en natuur’. Omschrijf kort wat je ziet op de foto’s en leg bij beide foto’s uit 
waarom je ze hebt gekozen.

Hier raak je verdwaald in een betoverend bos. Je kunt wegdromen en fantaseren bij de landschappen. Het verlangen van de mens naar de natuur.

Patricia van de Camp
My Own Wilderness

1. THE ENcHANTED FOREST

1a

1b

2a
2b
2c

Waarom zijn niet alle beelden scherp?

De eerste foto is geel en warm van kleur, alsof de zon op het meisje schijnt. 
Waarom denk je dat de andere foto’s blauw en juist koeler van kleur zijn?

Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 
Stap 5: 
Stap 6:

Stap 1: Kies een foto uit de buitenexpositie die het best jouw utopische landschap (jouw ideale landschap) weer-
geeft. Kies een foto waarin je zou willen verdwijnen, waarover je kunt fantaseren of waar jij voor altijd zou 
willen leven. 
Noem de titel.
Noem de fotograaf.
Leg uit waarom je deze foto hebt gekozen.
Maak er zelf een foto van (als je kunt).
Schrijf er op school een verhaal of gedicht bij.



Rena Effendi fotografeerde de vervuiling in de wateren van The Absheron, een regio in Azerbeidzjan. Ze toont ons de 
kwetsbaarheid en tegelijkertijd de kracht van de natuur.
Naast haar eigen foto’s, laat zij foto’s zien van dode opgezette vlinders op bloemen, die gefotografeerd werden door 
haar vader. Vervuilde maar ook indrukwekkende natuur, naast prachtige onbeschadigde maar dode vlinders.

Komen de foto’s van het vervuilde water minder ernstig over, doordat de fotograaf ze presenteert in combinatie met 
de beelden van de vlinders? Waarom vind je dat?

Waarom denk je dat de fotograaf ervoor kiest om haar verhaal op deze manier te presenteren?

De beelden van de vlinders zetten je op het verkeerde been, waarom?

Landschappen die ervoor zorgen dat wij ons thuis voelen, kunnen genieten en onszelf kunnen zijn. Ongerepte natuur, beïnvloed door de mens, soms 
verpest door de mens of volledig aangepast aan de menselijke behoeften.

De natuur als inspiratiebron voor de fotograaf. De creativiteit van de fotograaf is hier belangrijker dan de ‘echtheid’ van de foto. 
Foto’s worden gemanipuleerd, de natuur wordt aangepast. Bij ieder beeld kun je je afvragen, zie ik wel alles? Is het echt wat ik zie? Is het één beeld of 
zijn het er meer?

Een fotograaf vertelt een verhaal. Een fotograaf kan ons laten nadenken over een onderwerp door middel van zijn 
beelden. Hij kan kritiek leveren op iets en belangrijke thema’s aan de orde stellen.

Rena Effendi 
Liquid Land

Toni Hafkenscheid
Landscape Series

2. SAFE HAVEN

3. INSPIRATION

3a

3b

3c

4a

OPDRAcHT H2

Denk je dat deze foto’s echt zijn of nep? Leg uit waarom je dat denkt.

Waar doen de foto’s je aan denken?

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 
Stap 5: 

Kies een foto of serie waarbij de fotograaf duidelijk zijn mening geeft.
Omschrijf de foto.
Wat vertelt de fotograaf ons? 
Ben jij het met zijn boodschap eens? Waarom?
Vind je dat hij/zij het goed en duidelijk heeft verbeeld? Waarom?

4b

Beantwoord vraag 4a en 4b zonder eerst de tekst te lezen!



Bekijk de foto’s van Hiroyuki Masuyama. Deze foto’s zijn gebaseerd op schilderijen uit de 
periode van De Romantiek. Een foto bestaat uit meerdere foto’s die zijn samengevoegd  
tot één beeld. 
Om de foto’s op schilderijen uit de Romantiek te laten lijken heeft de fotograaf ze be-
werkt.

Dit is het bekendste 
schilderij van Caspar 

David Friedrich (De 
wandelaar boven de 

nevelen, uit  1818)

Wat lijkt hierdoor het kleinste op de foto?

Wat denk je dat de fotograaf ons hiermee wil vertellen?

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 
Stap 5: 

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3:
Stap 4: 

Kies een foto of serie die jij het meest indrukwekkend vindt.
Schrijf de naam van de fotograaf en de titel op.
Omschrijf de foto(‘s) zo nauwkeurig mogelijk.
Wat stelt het voor?
Wat vind jij zo indrukwekkend aan de foto’s?

Maak een digitale foto (of serie) naar aanleiding van ‘De onzichtbare wereld tussen werkelijkheid en fantasie’.
Je maakt foto’s in en van natuur.
Je mag het beeld bewerken, beelden toevoegen, vergroten of verkleinen.
Presenteer je foto of serie in de klas.

De beelden werken vervreemdend, omdat de fotograaf bepaalde effecten toepast in zijn foto’s.
Noem minimaal twee van deze effecten.

4d

5a
5b
5c

4e

4c
De fotograaf kiest ervoor om de foto’s te nemen vanuit een bepaald standpunt. Hierdoor 
lijkt het niet altijd wat het is. De foto hiernaast is genomen van boven af.

Hiroyuki Masuyama 
The lost works of 
Casper David Friedrich

De onzichtbare wereld tussen werkelijkheid en fantasie.

Paul den Hollander
Luminous Garden

Margherita Cesaretti
Erbario

4. INTO THE UNKNOWN

In dit hoofdstuk zie je foto’s die veelal bewerkt zijn. Soms maken de fotografen gebruik van speciale technieken of er 
wordt sterk in- of uitgezoomd. Niet altijd is er op de foto’s direct te zien wat het is, dit levert bijzondere en 
fantasierijke beelden op.

Zelf aan de slag!

OPDRAcHT H4

Je mag nu de tekst bij de foto’s lezen. 

Wat heeft de fotograaf gedaan met kleur in zijn beelden?

Welke elementen in de foto’s vind jij verwijzen naar De Romantiek?

Vind je dat er bij deze foto’s nog sprake is van fotografie? Waarom vind je dat?


