
De som der delen

Foto’s combineren



Wat gaan we doen?

� Wat is een serie?

� Soorten series

� Hoe stel je een serie samen?

� Kijken naar anderen



Waarom series?

“Een foto groot afgedrukt in een museum is autistisch 
en alleen op zichzelf betrokken”
Frido Troost

� Verdieping

� Uitdaging

� Context aangeven

� Gebeurtenis of verhaal laten zien

� Complexe ideeën visualiseren

� Opvatting over fotografie tonen



Wat is een serie?

� Meerdere foto’s die een samenhangend 

geheel vormen

� Reeks foto’s die elkaar aanvult en versterkt

� Uitbeelding van een gebeurtenis of verhaal in 

een reeks foto’s die bij elkaar is geplaatst.



Soorten series

� Reeks

� Serie gebaseerd op vorm

� Sequentie

� Typologie

� Serie gebaseerd op inhoud/ documentair

� Associatieve combinatie



Reeks

� Foto’s die als losse beelden bedoeld zijn en

later bij elkaar gebracht

“Wie alleen maar een aantal afbeeldingen 

maakt, is met een reeks bezig. Pas als er bij 

zo’n aantal beelden iets ‘gebeurt’, krijg je een 

serie.”

Frido Troost



Serie gebaseerd op vorm

� Een combinatie van foto’s met samenhang 

gebaseerd op vorm
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Sequentie

� Combinatie van foto’s in een vaste volgorde

� Je kunt geen beeld weglaten

� Tijd, ruimte of verhaal

� Onderzoeksvragen

� Hoe werkt fotografie?

� Wat doet fotografie met meerdere beelden?

� Relaties, bewegingen en veranderingen laten zien
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Typologie

� Series met een categoriserend karakter

� Nadruk ligt op één specifiek inhoudelijk 

aspect of vormelement

� Gebaseerd op analyse en registratie
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Documentaire serie

Serie gebaseerd op inhoud

� Verhaal is het verbindende element

� Je wilt inhoudelijk iets meedelen

� Drie vormen

� Ethisch besef

� Persoonlijke reportage

� Geconstrueerde reportage







Peter Ruiter



Nan Goldin



Larry Sultan



Bert Teunissen



Mark Cohen



WassinkLundgren



Mirjam de Jong



Associatieve combinatie

� Relatie wordt bepaald door thema of idee dat 

impliciet aanwezig is

� De combinatie van beelden schept een nieuw 

beeld

� Door de onderlinge werking van de foto’s 

ontstaat een nieuwe betekenis die in de losse 

beelden niet te vinden is

� Geeft geen informatie, maar stelt vragen
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Oefening

Wat voor serie is dit?





















Presentatievormen

� Lange rij

� Per twee gekoppeld

� Tableau

� Collage

� In een boek

� In een doosje

� In één lijst of in meerdere lijsten

� Groot / klein

� Audiovisuele presentatie
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Hoe groot is een serie?

� Wat is het doel van de serie?

� Voor wie is de serie bedoeld?

� Neem afstand

� Welke foto’s heb je nodig om je boodschap 

duidelijk te maken?

� Welke foto’s vullen of versterken de serie?

� Vermijdt de dubbele beelden



Selectie

� Maak kleine afdrukjes

� Maak meerdere selecties met steeds een ander 
uitgangspunt

� Laat de serie rusten

� Bekijk de serie opnieuw

� Kijk welke beelden je kunt missen

� Kijk wat voor soort beelden je mist

� Laat iemand anders kijken en ga de discussie aan

� Beoordeel opnieuw

� Voldoet de serie nog aan je doel en doelgroep?



Volgorde

voorbeelden



“Een goede serie is als een symfonie 
met verschillende ritmes en tonen”
Teun Voeten
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Grote serie maken

� De serie moet een eenheid vormen 

� Inhoud en vorm moet een eenheid vormen

� Zorg voor een mooie opbouw

� Zorg voor afwisseling

� Ieder plaatje iets nieuws!

� Serie moet consequent aantrekkelijk zijn

� Verloop van dag naar nacht zorgt voor 
meerwaarde

� Zorg voor een relatie tussen voor- en achtergrond 

� Van zien naar kijken, kijken heeft gelaagdheid



Valkuilen grote serie
� Geen inhoudelijk verband

� Geen duidelijke keuze gemaakt

� Kijker niet overtuigt van urgentie

� Vorm overheerst inhoud
� Teveel herhaling

� Serie valt in meerdere delen uit elkaar

� Merendeel beelden te gewoon

� Techniek wordt snel trucje
� Over de top

� Te cliché

� Begin wordt niet waargemaakt

� Verrast niet, verteld bekend verhaal

� Geen diepgang, optelsom van 20 mooie plaatjes



Kijken naar anderen

� Wat denk ik dat het kernbeeld is en waar zit 

die in de serie? 

� Is er gebruik gemaakt van tekst?

� Hoe zijn de beelden opgebouwd? 

� Is er voldoende afwisseling? 

� Welke combinaties zijn er gemaakt?
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