Fotografische uitdagingen bij de expo
Braeckman Fieret Kooiker Štrba
Doe jij ook mee?
Deze tentoonstelling toont werk van Dirk Braeckman, Gerard P. Fieret,
Paul Kooiker en Annelies Štrba. Deze vier kunstenaars experimenteren
zeer graag met fotografie! Het liefst fotograferen ze mensen en
voorwerpen uit hun omgeving. Een foto nemen lijkt vandaag de dag heel
eenvoudig: één klik op de knop en daar verschijnt je foto! Deze vindingrijke
fotografen tonen ons dat er veel meer komt kijken bij het maken van een
originele foto. Of we nu kijken naar een familiefoto, een portret, een hoop
rommel of een detail; elke foto vertelt ons iets over wat de kunstenaars
gezien hebben en wat ze ons willen tonen.
Maakte je een leuke foto? Post hem op Instagram met de hashtag
#bepartwaregem of stuur hem naar ons op via info@be-part.be!
Met deze uitdagingen kan je aan de slag in de tentoonstellingsruimte. Aan
de achterkant vind je meer inspiratie voor thuis of in de klas!
Dirk Braeckman maakt foto’s die er heel bijzonder uitzien. Ze lijken soms wel van stof
of zelfs geschilderd! Neem een foto van verschillende lichaamsdelen samen,
bijvoorbeeld: twee mouwen, een stukje van je broekspijp en een stukje van een hand
op één foto. Zo krijg je een collage met verschillende texturen.
Zet de foto ook eens in zwart-wit. Verkies je de foto in kleur of in zwart-wit?
Paul Kooiker maakte een fotoreeks van ezels. Poseer in dezelfde
houding als de ezel en probeer ook het gevoel dat de foto je geeft na te
bootsen.
Kies één van de foto’s van Gerard Fieret. Welk geluid
zou de fotograaf gehoord hebben toen hij de foto
maakte? Maak elk een ander geluid zodat je een
geluidslandschap creëert.
Je kan dit opnemen met je smartphone. Wanneer je
naar de kelder wandelt hoor je het geluid bij de foto’s
van Annelies Štrba.

In de kelder toont Annelies Štrba foto’s van haar familie. Ga in het licht van
de projecties staan. Fotografeer jezelf als figurant in één van de foto’s van
Annelies.
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Braeckman, Kooiker, Štrba en Fieret? Probeer
dan deze opdrachten thuis of in de klas uit.
Veel succes!

Maak een portret van jouw huisdier of knuffel alsof het een mens
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zijn. Toon verschillende emoties: blijdschap, hoop, verdriet...
Wat is het mooiste stukje van je lichaam? Neem een foto van je
hand, je voet of je knie op de plaats waar je liefste bent.
Maak een mislukte foto. Hoe zou dat eruit zien? Is dit dan
onscherp, te donker of juist te licht? Je mag gerust overdrijven.
Vraag iemand om zo mooi mogelijk te poseren.
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Neem een foto van iemand die slaapt.
Maak een portret van iemand in twee stukken. Een foto van een
onderbeen, twee stukken van een arm of een oog in twee foto’s.
Ga op zoek naar slijtage in kleding. Denk aan een gat in een kous
of een kapotte schoen. Neem hier een foto van.
Kijk of je drie mensen kan vinden die een gemeenschappelijk
kenmerk hebben. Ze dragen allemaal dezelfde muts of ze zijn
allemaal bezig met hun gsm. Neem de foto telkens op dezelfde
manier.
Maak een foto van een ruimte met zoveel mogelijk rommel in. Laat
iemand in een gekke houding tussen de rommel poseren. In
kopstand, springend of dansend.

