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Fotografie

Opdracht bij het thema Beeldende Vorming
Lesdoelen
Ik weet op welke manier je iets op beeld vast kunt leggen
Ik kan een foto maken waarbij het duidelijk is welk object centraal staat
Ik begrijp dat fotografie een vorm van kunst is en kan dit beargumenteren
Ik kan een compositie maken waar ik een foto van maak
Ik kan experimenteren met licht en donker, met verschillende kleuren en composities
wanneer ik een foto maak
Ik kan een schilderij namaken met objecten en hier een foto van maken
Ik weet op welke manier ik kan spelen met filters om een foto een bepaald effect te
geven
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Opdracht 1: collage
De Opdracht
Je leert hoe je een collage kunt maken van verschillende foto’s. Je leert onderscheid te
maken tussen verschillende soorten foto’s en het visuele effect dat centraal staat op de
foto’s. Dit doe je door eerst onderzoek te doen naar verschillende collages en
vervolgens zelf een collage te maken.
Onderzoek
Onderzoek wat een collage is? Wat zijn de kenmerken van een collage? Zoek drie
voorbeelden van een kunstzinnige collage. Maak hier aantekeningen van en gebruik
deze als leidraad voor de collage die je dadelijk zelf gaat maken.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Opdracht
Je gaat een collage maken door (kleine!) onderdelen te knippen uit verschillende foto’s
en daar een geheel van te maken. Gebruik hiervoor foto’s uit tijdschriften en plak deze
op een papier. Zorg ervoor dat je collage voldoet aan de eisen zoals je die hierboven
opgeschreven hebt.
Je kunt kiezen uit het maken van een collage gebaseerd op:
•
•
•
•

Compositie
Kleur
Perspectief
Thema’s (de onderwerpen van de foto’s)

Geef een korte beschrijving bij je collage waarin je uitlegt op welk visueel aspect jouw
collage gebaseerd is.

Tijd voor de opdracht
60 minuten (1 lessen)

Samenwerking
Tweetallen

Materiaal
• Papier
• Tijdschrift
• IPad/Pages

Beoordeling
• Samenhang
3 punten
• Originaliteit
3 punten
• Inzet
2 punten
• Materiaalgebruik 2 punten
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Opdracht 2: Foto van een schilderij
De Opdracht
Je gaat een zelfgekozen schilderij namaken met behulp van objecten. Daarna maak je
hier een kunstzinnige foto van. Je mag de stijl van het schilderij aanpassen, zolang het
maar duidelijk blijft om welk schilderij het gaat.
•
•
•
•
•
•

Kies welk schilderij je wilt fotograferen.
Maak een lijst met objecten die je nodig hebt om het schilderij na te maken
Maak het schilderij na met de gekozen en bijeengezochte objecten
Fotografeer het “schilderij”.
Bewerk je foto als dat nodig is.
Geef een beschrijving van je schilderij; welk schilderij is het? Van welke schilder
is het schilderij van oorsprong? Wat heb je eraan veranderd?

Tijd voor de opdracht
90 minuten (2 lessen)
Materiaal
• Maak zelf een lijst met
materialen die je nodig hebt.
• IPad
• Fotoprogramma met filters

Samenwerking
Alleen
Beoordeling
• Kenmerken vh schilderij
• Licht en invalshoek.
• Originaliteit.
• Objecten
• Compositie

3 punten
2 punten
1 punt
2 punten
2 punten
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