
leskaart voor Havo 4 en hoger

Het Vervolg

vragen:
1. Kies een fotograaf en omschrijf op welke wijze hij/zij zich heeft verdiept in het onderwerp van het eerdere werk.

Christian Kryl fotografeert een totaal andere wereld dan die van hemzelf. 
Soms is hij onderdeel van die wereld, maar ook is hij regelmatig een buitenstaander.
2. Op welke wijze wordt Christian Kryl in zijn fotoserie onderdeel van de jetsetwereld die hij fotografeert?
3. Wanneer is hij voornamelijk een buitenstaander of beschouwer?

Andrea Stultiens combineert haar eigen foto’s met die van een andere reislustige fotograaf en onderzoeker Paul Julien. 
4. Waarom toont ze ons niet alleen foto’s van haar eigen reizen naar Afrika? 
5. Zie jij Andrea Stultiens als buitenstaander (beschouwer) of als onderdeel van de cultuur die ze fotografeert? 
 Leg uit waarom je dat vindt.

Deelnemende fotografen
Ad van Denderen 

Pieter ten Hoopen
Christian Kryl

Kadir van Lohuizen
Andrea Stultiens

Xiaoxiao Xu

Door een vervolg te maken op eerder gemaakte fotoseries, hebben de fotografen zich verder verdiept in 
hun werk en onderwerp. Allemaal hebben ze dit op een geheel andere manier gedaan.



Er zijn ook series waarbij het verhaal heel persoonlijk is, zoals bij de serie van Xiaoxiao Xu.
Zij onderzoekt door middel van fotografie haar afkomst.
6. Welke foto uit de serie vind jij het meest persoonlijk en waarom?
7. Xiaoxiao Xu vertelt niet alleen haar eigen verhaal, ze vertelt ons meer dan dat. Wat vertelt ze ons nog meer?

‘Verandering door het verstrijken van de tijd’ speelt in meer of mindere mate een rol in het werk van de fotografen van Het Vervolg. 
8. Bij welke serie speelt ‘verandering door tijd’ volgens jou de grootste rol en waar zie je dat het sterkst terug in de foto’s?
9. Beschrijf wat er veranderd is door het tijdsverschil ten opzichte van de eerdere situatie.
10. Vind je het een positieve of negatieve verandering? Leg uit waarom.
11. Waarom vindt de fotograaf het belangrijk om deze verandering aan ons te laten zien denk jij?
12. Bij welke serie(s) speelt het begrip ‘tussen twee culturen’ een belangrijke rol?
 Noem de serie of series.

13. Leg uit bij de serie(s), waarom het begrip ‘tussen twee culturen’ een belangrijke rol speelt.
14. Op welke manier laat de fotograaf dat zien?

Lidwien van de Ven en Ad van Denderen fotograferen beiden in het Midden-Oosten.
Ze doen dit beiden op een hele andere manier. 
15. Beschrijf het verschil tussen de twee series. Let hierbij zowel op inhoud als op vorm.
16. Vind jij de series van Ad van Denderen en  Lidwien van de Ven politiek geladen? Leg uit waarom je dat vindt.

Er wordt wel gezegd van Lidwien van de Ven, dat ze zich met haar werk beweegt op het snijvlak van actualiteit en 
haar vrije interpretatie daarvan.
17. Op welke manier herken je de actualiteit in haar fotoserie?
18. Op welke manier herken je haar eigen interpretatie?

Ad van Denderen laat ons beelden zien van Israël en Palestina. Dit laat hij ons echter op een andere manier aan ons zien dan wij 
vanuit het nieuws in het Westen gewend zijn. 
19. Op welke manier laat Ad van Denderen ons een ander beeld zien?
20. Waarom doet hij dit op deze manier?

Pieter ten Hoopen heeft zich met zijn eerste serie gericht op de sfeer rondom de mythe van het Russische Kitezh. 
21. Omschrijf de sfeer van deze foto’s.
22. Wat vertellen deze foto’s ons over deze mythe? 

Voor het Vervolg maakte Pieter ten Hoopen een film, hiermee richt hij zich meer op het dagelijks leven van de lokale bevolking nu. 
Het is een hard en rauw leven.
23. Vind je dat de film deze rauwe werkelijkheid goed in beeld brengt? Waarom vind je dat?
24. Waarom heeft de fotograaf gekozen voor deze vorm?

In de film gebruikt Pieter ten Hoopen, ‘de droom van Kitezh’ als symbool voor de realiteit van de huidige situatie in dit deel van 
Rusland. Hij gaat op zoek naar een reden waarom die droom levend blijft.
25. Hoe kun je in de film goed zien dat de droom, ‘de mythe van Kitezh’ voort blijft bestaan in het dagelijks leven van de bevolking?
26. Waarom denk jij dat de droom levend blijft?

Tot slot:
Wat vind jij de meest interessante serie van Het Vervolg en waarom?
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