data rush

vorm + techniek + inhoud

Vanuit vorm, techniek en inhoud kijk je naar de foto’s
van jouw keuze en gebruik je de vragen.
Kies zelf de foto’s waarmee jij aan de slag wilt. En
bepaal in welke volgorde je de vragen maakt. Schrijven
mag, vraag dan naar extra papier. Of gebruik je mobiel
om verslag te leggen in tekst en beeld.
Wil je de foto’s nog eens bekijken en meer weten over
de fotografen? Kijk op www.noorderlicht.com.

‘DATA RUSH’ toont nieuw en bestaand werk van vijftig
internationaal gerenommeerde fotografen en multimedia
kunstenaars, over de digitale wereld waarin wij leven.
De virtuele samenleving is voor het blote oog onzichtbaar.
Hoe fotografeer je iets dat nauwelijks te fotograferen valt?
‘PULSE’ is de tweede grote internationale groeps
tentoonstelling. Er worden zestien klassieke projecten
gepresenteerd, poëtische reacties van de fotografen op de
wereld om hen heen.
Met deze kijkwijzer bekijk je de beide tentoonstellingen
vanuit verschillende invalshoeken. Je leert kijken naar
foto’s, vormt een mening door te discussiëren over wat
je ziet en krijgt inzicht in ideeën van de fotografen in deze
tentoonstellingen.

Emotie

• L
 oop door de tentoonstelling en kies
bij drie van de onderstaande emoties
een foto.
blij – verdrietig – angstig
boos – verliefd – verbaasd
• Waarom past de gekozen emotie bij
de foto? Bespreek met iemand anders of hij/zij dezelfde ervaring heeft.

Sfeer

• K
 ies nu drie sferen en zoek daar foto’s bij.
romantisch – veilig – rustig – druk
chaotisch – onrustig – warm – kil
• Waarom past de gekozen sfeer bij de
foto? Bespreek met iemand anders of hij/
zij dezelfde ervaring heeft.

Thema

Associatie

Een foto kan ook een associatie
oproepen. Associëren is iets in
verband brengen met iets anders.
• Kies een foto die een sterke
associatie bij je oproept.
• Leg uit welke associatie het bij
je oproept en waarom.

BETEKENIS
+
INHOUD

Interpretatie

• K
 ies een foto uit de tentoonstelling
die jou erg aanspreekt, zonder dat
je de titel of het verhaal erbij gelezen
hebt! Waar gaat de foto over denk jij?
• Lees nu het verhaal van de fotograaf.
Komt het verhaal van de fotograaf
overeen met jouw gedachten?
• Vind jij dat de titel veel vertelt over
de betekenis van de foto? Leg uit
waarom je dit vindt.

• K
 ies een foto of fotoserie die het
beste past bij de titel ‘DATA RUSH’.
• Kies een foto of fotoserie die het
beste past bij de titel ‘PULSE’.
• Leg uit waarom je deze foto of serie
het best vindt passen bij dit thema.

Boodschap

Bij het maken van een foto bepaalt
de fotograaf wat er wel en niet te zien is.
• Kies een foto waarbij de boodschap van de
fotograaf direct zichtbaar is, zonder dat je de
tekst bij de foto gelezen hebt.
• Wat is de boodschap van de fotograaf?
• Is de boodschap
serieus – ernstig – kritisch – luchtig
Leg uit waarom je dat vindt.
• Welke beeldende en/of technische keuzes
heeft de fotograaf gemaakt om zijn boodschap
over te brengen?
• Geeft de fotograaf zijn eigen mening of is hij
objectief? Leg uit waarom.

Zwart-wit

• K
 ies een zwart-wit
om heeft de fotogr
zwart-wit te fotogr
• Kies een kleurenfo
heeft de fotograaf
kleur
te fotograferen?
• Komt een foto and
in zwart-wit is gefo
waarom.

Gemengde technieken

• K
 un jij in de tentoonstelling foto’s vinden waarbij
gebruik is gemaakt van andere technieken om tot een
beeld te komen? Denk hierbij aan collage, tekeningen,
video, tekst.
• Kies minimaal twee foto’s (of series) en beschrijf op
welke manier er gebruik is gemaakt van andere technieken. Waarom heeft de fotograaf hiervoor gekozen?
• Vind jij dat er nog sprake is van een foto? Waarom wel
of niet?

Kleur

Perspectief
& Standpunt

• Z
 oek bij elk van de onderstaande begrippen
een foto.
kikker-perspectief – ooghoogte-perspectief
vogelvluchtperspectief
• Waarom is er op de foto sprake van dit
perspectief? Heeft het standpunt invloed op
hoe je de foto beleeft?

Kies een foto waar veel kleur in zit.
• Zijn de kleuren op de foto realistisch van kleur?
Waaraan zie je dat?
• Zijn de kleuren warm of koud?
• Is er sprake van een warm-koud contrast of
complementair contrast?
• Is het kleurgebruik belangrijk in deze foto? Waarom?
• Hebben de kleuren invloed op de betekenis? Waarom?

Compositie

VORM
+
BEELDASPECTEN
Licht

• Z
 oek een foto waarbij sprake is van
sterk licht-donker contrast. Leg uit
waarom hier sprake van is.
• Is er sprake van natuurlijk licht of
kunstlicht? Fel of diffuus licht?
Waaraan zie je dat?
• Is licht een belangrijk aspect in deze
foto? Waarom?

• K
 ies een foto uit de tentoonstelling die je het
meest aanspreekt. Welke compositievorm
past het best bij deze foto:
centrale – diagonale – horizontale
driehoeks – a-symetrisch – symetrisch
Waarom?
• Wat springt het meest in het oog op de foto?
Hoe komt dat?

Compositie

• Z
 oek een foto waarin je een
dynamische compositie ziet en een
met statische compositie. Waar zie
je dat aan?
• Is er bij een dynamische compositie
altijd sprake van beweging? Waarom
wel of niet?

t of kleur

t foto (of serie). Waarraaf er voor gekozen in
raferen?
oto (of serie). Waarom
er voor gekozen in

ders op je over als het
otografeerd? Leg uit

MATERIAAL
+
TECHNIEK
Presentatie

• K
 ies twee fotoseries die op een verschillende
manier zijn gepresenteerd. Is de presentatie
van invloed op het verhaal? Waarom?
• Is de volgorde binnen de fotoserie van
belang? Waarom wel of niet?
• Waarom is het belangrijk om het presenteren
van een fotoserie zorgvuldig te doen?

Fotobewerking

• Z
 ie jij een foto die bewerkt is?
• Leg uit wat er is veranderd of weggelaten. Met
welk doel heeft de fotograaf dit gedaan?
• Wat vind jij de voor- of nadelen van fotobewerking?
• Hoe ver vind jij dat een fotograaf mag gaan met het
bewerken van foto’s? Leg uit waarom.

Serie

Een fotoserie bestaat uit meerdere foto’s die samen een verhaal
vertellen. De foto’s in een serie vormen samen vaak een sterker
beeld dan los van elkaar.
• Kies een fotoserie waarin iedere foto duidelijk een verband
heeft met de andere foto’s. Waarom versterken de foto’s in
deze serie het verhaal?
• Is er een foto in de serie die het verhaal ook alleen zou kunnen
vertellen? Waarom vind jij dat wel of niet?

Verdiepingsopdracht
Maak een keuze uit
de volgende thema’s
Thema 1: Privacy
Thema 2: Controle
Thema 3: Vrijheid
Thema 4: Romantiek

Colofon

En werk in stappen

1	Stel je eigen fotoserie samen, van minimaal vijf foto’s
2	Fotografeer de foto’s en noteer de titels en fotografen.
3	Bedenk een ideale volgorde en presentatievorm.
4	Schrijf een verantwoording, met behulp van de volgende
vragen:
- Waarom heb jij dit thema gekozen?
- Waarom heb je deze foto’s gekozen bij het thema?
- Beschrijf de achterliggende boodschap per foto.
-	Welke vorm, techniek en inhoudelijke keuzes heeft de
fotograaf gemaakt om het verhaal te verbeelden?
-	Waarom heb je de foto’s in die bepaalde volgorde
geplaatst binnen jouw serie?
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