Eindopdracht Schoonheid en Identiteit

Introductie
Schoonheid is subjectief. Iedereen vindt andere dingen mooi of lelijk. Iemand die in Mexico is
opgegroeid, vindt waarschijnlijk andere dingen mooi dan jij. Ook sommige van je vrienden
hebben een andere smaak dan jij. Een bekend gezegde is: "Over smaak valt niet te twisten."
Maar we kunnen wel over smaak filosoferen.
Tijdens de lessen hebben we gezien dat jouw smaak is beïnvloed door je omgeving. In deze
opdracht proberen jullie uit te vinden hoe jouw ideeën over schoonheid samenhangen met je
identiteit en je omgeving.
Opdracht

Wat ga je doen?
Je gaat zelf drie mooie foto's maken. Daarna ga je reflecteren op de
foto's. Aan de hand van de foto's, ga je de grote vraag van deze
periode beantwoorden. Je maakt de opdracht zelfstandig.

Je moet uiteindelijk drie foto's maken:
• Een foto van het mooiste ding dat je kan bedenken.
• Een foto van het ding dat het meest voor je betekent.
• Een foto van iets dat met je cultuur te maken heeft.

Voordat je de foto's gaat maken doe je inspiratie op en ga je
brainstormen. In de herfstvakantie heb je tijd om de foto's te maken.
Na de vakantie gaan we aan de slag met de verplichte reflectievragen

over de foto's die je hebt gemaakt. In de laatste lessen gaan we
feedback geven op elkaars werk.
Inleveren & feedback

•

Uiterlijk vrijdag 6 november om 20.00 uur leveren jullie de
eindopdracht definitief in via Magister Me. Eerder mag
natuurlijk ook.

Rubric

•
•

Je vindt een rubric als bron bij deze opdracht op magister.me
Deze kun je gebruiken als checklist voor je opdracht, en om
feedback te geven aan een van je klasgenoten.

Bronnen

•
•
•
•
•

Instructie van de docent
Stappenplan op magister.me
Antwoordenblad op magister.me
Bronnen voor goede kunstfoto's op magister.me
De oefeningen en teksten over schoonheid en identiteit op
magister.me

