
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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Volgens Borghouts zijn foto’s altijd een herinnering. Er is een moment vastgelegd dat al voorbij is. 
Bekijk de foto hierboven.

Deze foto’s zijn niet bewerkt. Het zijn realistische beelden. Toch is er maar weinig ‘echt’.

De mensen op deze foto’s wonen in Hanoi, een grote stad in Vietnam. Er is hier weinig exotische natuur meer te 
vinden. De foto’s zijn samengesteld uit meerdere beelden. De mensen en de natuur horen niet echt bij elkaar. De 
fotograaf creëert met deze foto’s een soort sprookjeswereld. Kies een foto uit de serie. 

Waar is deze foto gemaakt en wat stelt het voor? 

Waarom denk je dat?

Noem 3 dingen op de foto die niet echt zijn.

Bedenk twee voorbeelden van dit soort namaak-natuur die jij kent uit je omgeving. 
Schrijf ze hier op.

Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat je ziet.

Hoe kun je zien dat de foto bestaat uit verschillende beelden? Noem minimaal drie dingen!

Deze fotografie-tentoonstelling laat zien hoe mensen in de stad toch proberen een beetje natuur om zich heen te hebben.  Ze leggen parken aan, 
zetten bloembakken neer en beginnen een moestuintje. “Jungle in de stad”.
Maar is dat wel echte natuur? Beleef je de natuur of bekijk je de natuur? Dromen wij van natuur die niet bestaat?
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Vergelijk de foto’s hiernaast met elkaar. Noem minimaal twee overeenkomsten. 

Wat valt het meest op in de foto?

Wat valt je op aan deze persoon?

Waarom valt dit het meest op?

Waarom kun je op de foto’s goed zien dat de mensen naar dode dieren kijken achter glas?

Hoe kun je dit zien op de foto’s?

De mensen in deze Chinese stad bouwen kantoorpanden op dezelfde manier als het bos groeit.

In deze fotoserie zie je mensen kijken naar dieren achter dik glas. 
Kijk naar de foto hierboven.

Kijk goed naar de houding van de persoon die bij de tijger staat.

De fotograaf laat ons duidelijk zien dat de bomen niet op een natuurlijke manier groeien.



Deze fotoserie toont ons een omgeving waarin natuur een soort herinnering is geworden. Een herinnering aan 
vroeger. Dit is Afrika, waar ‘wildlife’, kleur en natuur vervangen zijn door kitsch en namaak.

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.
Schrijf de naam van de fotograaf op.
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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Noem bij iedere foto iets dat verwijst naar het vroegere kleurrijke en natuurrijke Afrika.

Wat voor gevoel krijg je bij de foto’s?

Waarom krijg je dit gevoel?


