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Terra Cognita is een fotografietentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. 
Voor deze 19e editie van de Noorderlicht Fotomanifestatie is werk geselecteerd van ruim 115 fotografen uit de hele wereld. De fotografie is divers 
en genre-overstijgend. Documentair of geënsceneerd; de natuur blijkt voor fotografen een springlevende inspiratiebron. Hun beeldverhalen nemen 
ons mee op reis door een fantastische wereld.
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Bekijk de foto hierboven.

Waar is deze foto gemaakt denk je, en wat stelt het voor? Waarom denk je dat?

Volgens Borghouts zijn foto’s altijd een herinnering. Er is een moment vastgelegd dat al voorbij is. Over deze 
fotoserie zegt de fotograaf: “Deze foto’s zijn een herinnering aan een herinnering”.

Deze voormalige transporthal in Duitsland wordt omgebouwd tot ‘tropisch paradijs’. Het bouwen van een tropisch 
paradijs in Duitsland kun je volgens de fotografen vergelijken met de bouw van een ski resort in de woestijn van 
Dubai. De fotografen willen ons laten zien dat het creëren van deze nepnatuur tegelijkertijd heel slecht is voor natuur 
en milieu.

Jouw mening!

Schrijf op wat de fotograaf bedoelt met de uitspraak: “deze foto’s zijn een herinnering aan een herinnering ”.

Hoe zie je in deze serie dat dit project erg slecht is voor natuur en milieu? 
Noem minimaal drie dingen.

Wat vind jij van de bouw van een ‘tropisch paradijs’ in een ‘koud’ land?

De Noorderlicht Fotomanifestatie ‘Terra Cognita’ bestaat uit 7 tentoonstellingen op 4 locaties. De tentoonstellingen van de manifestatie kun je zien als 
hoofdstukken in een boek.
Deze tentoonstelling in Museum Drachten gaat over de mens die naar de stad is getrokken, op zoek naar vooruitgang en kwaliteit van leven. Toch 
probeert de mens de natuur steeds met zich mee te nemen. In alle steden worden parken aangelegd, en mensen proberen het om zich heen ‘groener’ 
te maken. 
Maar weten wij eigenlijk nog wel wat natuur is? Beleven wij natuur of bekijken wij natuur?  Dromen wij van natuur die niet bestaat?

Karin Borghouts
Through the Looking 
Glass
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Waarom heeft de fotograaf de foto van bovenaf genomen denk je? Noem minimaal twee redenen.

Het hebben van een moestuin is momenteel populair.
Wat is hiervan de reden denk je?

Yan Preston
Forest
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De fotograaf laat ons door middel van zijn foto’s zien dat de mens zich geen onderdeel meer voelt van de natuur. Wij 
zetten de natuur naar onze hand!

Waar kun je dat uit opmaken? Noem minimaal twee dingen.

Jonathan Groeneweg
The nature of Urbanity
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Als je kijkt naar de foto’s zie je veel overeenkomsten in vorm.
Geef  hiervan twee voorbeelden.

De inhoud van de foto’s toont ons duidelijk tegenstrijdigheid. 
Leg uit waarom.

Wat wil de fotograaf ons duidelijk maken met deze serie?

Mensen in Chinese steden hebben behoefte aan een modern leven en willen ook graag dicht bij de natuur zijn. De 
manier waarop de mensen dit ideaal realiseren vindt de fotograaf tegenstrijdig.



Deze fotoserie toont ons een omgeving waarin natuur een soort herinnering is geworden. 
Een herinnering aan vroeger. Dit is het Afrika van nu, waar ‘wildlife’ en de kleurrijke natuur 
vervangen zijn door kitsch en namaakdieren.

Als je naar de foto’s kijkt, zie je direct de objecten die verwijzen naar Afrika.

Op iedere foto is sprake van een verwijzing naar het vroegere kleurrijke en natuurrijke 
Afrika. Toch komen de foto’s allemaal erg steriel over.

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

Geef antwoord op de volgende vragen en leg je antwoord uit.
Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 

Kies een foto die jij het beste vind passen bij het woord: NAMAAKNATUUR
Schrijf de titel op.
Noem de fotograaf.
Beschrijf wat je ziet.
Schrijf op waarom je deze foto hebt gekozen.

Vind jij echte natuur belangrijk?
Wat vind jij van namaaknatuur? 
Waar ben je het liefst, in de stad of in de natuur?
Wat vond jij van de expositie?
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Graeme Williams
Objects of Reminis-
cence

OPDRAcHT H5 A
KIES EEN fOTO

OPDRAcHT H5 B
JOUW MENING

Waarom wordt je blik daar naartoe geleid?

Leg uit waardoor dit komt.

Traer Scott
Natural History
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Op welke manieren toont de fotograaf ons de afstand tussen mens en natuur in zijn foto’s? 
Noem twee voorbeelden.

Waarom denk je dat de fotograaf gekozen heeft voor deze titel?

De houdingen en uitdrukkingen van de mensen op de foto’s zijn belangrijk. Waarom?5b

In deze fotoserie zie je mensen kijken naar dieren achter dik glas. Het toont ons een beeld waarin je kunt zien 
hoeveel afstand er kan bestaan tussen mens en natuur.

De titel van de serie is “Natural History” - Geschiedenis van de natuur. Er is iets vreemds aan deze titel, de meeste 
dieren op de foto’s bestaan namelijk nog en zijn geen geschiedenis.

Wat wil de fotograaf ons duidelijk maken? Waarom denk je dat?


