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Slide 1 testbeeld: 

Inmiddels ben ik er achter gekomen dat op papier en een beeldscherm de kleuren nooit 
hetzelfde zullen zijn. Iedere monitor heeft ook zijn eigen karakter of kleuren spectrum. 

Zelf wist ik niet dat dit testbeeld nog wordt gebruikt maar dit testbeeld is in  16:9 formaat 
en dat vond ik wel grappig. Deze slide wordt gebruikt om beamers af te stellen en dan 
met name de hoeken van het beeld.  

Slide 2 Fomu: 

Voor deze opdracht/ presentatie ben ik naar het haags gemeente museum geweest, het 
Fotomuseum in Den Haag, het FOMU in Antwerpen en het Fotomuseum in Rotterdam 
maar daar mag je niet fotograferen met een “grote camera”. 

Slide 3 Intro: 

Wat ik even kwijt wil: 

Slide 4 tekst: 

Echt zoveel tekst……. 

Slide 5 Gang: 

Voor dit? Een lege gang! 

De kosten voor de grond in deze buurt in Den Haag zijn echt enorm hoog. 

Slide 6 4 potloodstrepen: 

Ik snap het echt niet 

Slide 7 Zij wel: 

Maar zij gelukkig wel 

Slide 8 Intro foto 1: 

Gezien in het fotomuseum (FoMu) in Antwerpen 

Slide 9 foto 1 klein: 

Ik liep langs deze foto op de bovenste etage van dit museum waar alles werd getoond 
over de ontwikkeling van fotografie van een zilveren plaat totaan een Nikon Digitale 
camera. 

Aan het einde van deze tentoonstelling hing deze foto en die trok mijn aandacht. In 
eerste instantie wat doet dit hier en ten tweede het is een beetje een gekke foto. 

Slide 10 foto 1 groot: 

Deze foto is volgens mij niet helemaal recht, tis geen hoogstaande foto maar het moet 
wel iets betekenen. Ik ben is goed gaan kijken zonder het kaartje te lezen en vond het 
wel raar dat er een hele batterij aan filmcamera’s staat en mensen met mobieltjes staan 
te fotograferen. Ik dacht eerst dat het een foto uit de jaren 80 was maar toen ik die 
mobieltjes zag kon dat eigenlijk niet meer. Wat mij verder opviel was de man met het 
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Kodak T-shirt. Deze man gaf mij eigenlijk het vermoeden dat het een wat oudere foto 
was.  

Het blijkt dat deze foto met een analoge technische camera gemaakt iis bij het 
imploderen van 2 Kodak gebouwen in oktober 2007. Deze gebouwen van een 
ontwikkelcentrale van Kodak en daardoor staat deze foto symbool voor het einde van de 
chemische fotografie.  

Wel grappig dat deze foto met een analoge camera is gemaakt.  

Dit is dus een documentaire foto. 

Slide 11 Intro Appel: 

Olieverf op een doek de afmetingen zijn ca. 3 meter bij 1 meter 50. 

Slide 12 Appel: 

Een ontmoeting met God van Karel Appel.  

Toen ik dit zag dacht ik als eerste zou ik dit thuis willen ophangen? Ja dat zou ik dus 
doen. Ik vind wel de titel wat heftig en denk dat meneer Appel langer bezig is geweest 
met het schoonmaken van z’n kwasten als dat hij aan het schilderen is geweest. Dit is 
duidelijk een abstract schilderij en als ik het bekijk denk ik dat het rechter mannetje God 
moet voorstellen omdat deze groter is en het lijkt of zijn beide armen aan één kant van 
z’n lichaam zitten. Het kleine mannetje links lijkt mij niet dat dit God is God zou denk ik 
geen bril nodig hebben.  

Slide 13 Intro Koffie: 

Dir is niet echt een analyse van een foto maar ik vond deze tentoonstelling wel grappig. 

Slide 14 Koffie : 

Koffie? Van portret fotograaf Ivo van der Bent een fotograaf. 

Slide 15 Lampjes: 

In eerste instantie dacht ik welke idioot heeft hier de verlichting aangelegd 

Slide 16 4x foto onbekend: 

Ivo van der Bent heeft in zijn carrière als portret fotograaf over het algemeen van 
bekende en minder bekende Nederlanders voor de fotoshoot begint een koffie 
momentje gehad om het model in een informele situatie voor de echte shoot begon. 

Hiervan heeft hij 144 vooraf-momenten verzameld en hiervan zijn er 138 in een boek 
terecht gekomen. Een aantal mensen gaf gewoon geen toestemming of stelde absurde 
eisen. 

Van deze 4 foto’s ken ik dus niemand maar ik kijk geen soap series en geen RTL-
boulevard. 

Slide 17 4x foto bekend: 

Van deze foto ken ik 3 mensen en van de 38 foto’s die daar hingen kende ik nog niet de 
helft. 

Slide 18 Intro Mondriaan: 
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Of het slim is om dit schilderij te kiezen voor een beeld analyse weet ik nog niet. 

Slide 19 schilderij: 

The Victory Boogiewoogie van Piet Mondreaan. 

Het is in ieder geval een Abstract iets.  

Slide 20 Bijna af: 

Het is niet af en ziet er erg experimenteel uit. Doordat Mondriaan het nooit heeft kunnen 
afmaken zal denk ik niemand weten wat voor eindresultaat Mondriaan voor ogen had. 

Slide 21 In de ruimte: 

Op deze manier vind ik het wel erg mooi.  

De titel van dit schilderij heeft waarschijnlijk te maken met het verwachte einde van de 
tweede wereld oorlog. 

Uit een boek over het werk van Mondriaan het volgende over dit werk: 

De dichtheid, meerkleurigheid en accentuering van het lijnenstelsel maken een 
ongewoon onrustige indruk, een nieuwe dynamiek en ritmiek van beeldvlakken naar een 
pulserend beeldpatroon dat buiten het linnen doorloopt. 

Ik vind het erg kunstig gemaakt dit doek. 

Slide 22 Laatste: 

Mijn vrouw en ik hebben met deze opdracht erg veel plezier gehad.  

Bedankt voor uw aandacht. 
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