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When approaching each booth, participants will have: -- a table with all sorts of 

attributes you can use to influence your image (pre-photographic production) such 

as props, costumes. Several backgrounds (can be used billboards, painted panels, 

cloths, curtains...) and an extra green screen. -- the facilitator who will guide partic-

ipants through your image building process: “Who are you? What is the message 

you want to share in this specific context? How do I represent myself?”

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 1: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use only. This picture will only 

come out in an analog way - wich means it will be printed. 

Think this will be a portrait of you for your closest friends and family. It can be, for 

example, a picture you take for a family album that will disappear into your moth-

er’s cupboards and will appear again in 10 years!” 

Work in pairs. 

Materials: 

props, 

costumes, 

backgrounds, 

billboards... 

+ Internet + 

Smartphone 

camera + 

computer 

(optional) 

+ printer + 

image edition 

apps like PS 

EXPRESS or 

other.

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 2: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use, but have a digital output. 

For example, your next profile picture on Instagram.”

10’ to 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 3: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for both digital and analog output, but for a 

social / societal use. 

For example: the image that will be on the cover of tomorrow’s (online and print) 

newspaper, over the whole country. 

What social issue do you want to point out? TIP: Choose a magazine cover with a 

portrait of someone representing a social issue you think is relevant. Now, you can 

photograph yourself as if you were the one representing that issue.”

0’ to 

15’

EXTRA:  Booth 3 can have a green screen so that participants can digitally change 

the backgound of their photographs. Participants can search for an image on the in-

ternet or make a photo that relates to the social issue and use it as the background 

for their cover. Facilitators can suggest an app like PS Express. With a green screenl 

in this booth, it will be easy to do the photo-montage.

15’ to 

30’

The facilitator asks participants to share their portraits - the ones they picked and 

the ones they took. Participants can use a private social network platform to share 

the results. The facilitator ask participants to explain their choices and analyse them 

with all the group. 

For that, the facilitator can go back to the questions from the Introduction and revis-

it them. Did opinions changed after this exercise? 

The facilitator can also add some discussion topics to the previous ones. Here we 

share some ideas: 

 › Talk about the difference between a selfie and self-portrait. 

 › How do artists reveal their identity in self-portraits? 

 › How do female artists depict their identity in self-portraiture? 

 › How important is the medium you use in portraying your identity? 

 › Do artists consider class in self-portraiture? 

 › How is our identity shaped by the people around us? 

 › How does the construct of race influence self-portraiture? 

 › Do you think that gender matters in self-portraits?

Discussion. 

Internet  + 

Private social 

network 

platform to 

share 

Photographs  

(e-portfolio, 

Padlet...). 

30’
tot

45’

De docent introduceert de volgende uitdaging aan de jongeren: “deze workshop is als een spel; jij 
bent de fotograaf en een van je groepsgenoten wordt geportretteerd.”

Vervolgens kijken de deelnemers goed naar de portretten die ze gaan analyseren o.l.v. de docent 
(volgens het model van beeldanalyse, dat beschreven staat in deel 1, punt 7 van de Gids voor 
docenten / Educator’s Guide). Dit zal helpen om de relatie tussen bedoelingen en de strategieën 
van de fotograaf bij het nemen van de foto te snappen. NB: deelnemers kunnen in duo’s werken 
en hun observaties in persoonlijke notitieboekjes schrijven om ze later te onthouden. 

De docent voegt een nieuw element toe: de persoon die gefotografeerd wordt heeft een 
voorwaarde voor de fotograaf (die voorwaarde kan zelf verzonnen worden door de persoon die 
wordt afgebeeld of door de docent). 

De fotograaf moet instemmen met die voorwaarde bij het maken van de foto. De voorwaarden 
kunnen  grappig zijn, bijvoorbeeld: “ik wil gefotografeerd worden terwijl ik val; ik wil met een oog 
open en een oog dicht gefotografeerd worden; ik wil dat mijn neus niet te zien is”. 

20’
tot

30’

De deelnemers NEMEN FOTO’S: elementen uit de observatie (de karakteristieken van het 
portret) worden de basis van de foto. De fotograaf zal moeten bedenken HOE de foto genomen 
moet worden volgens de karakteristieken van het eerste portret onder de voorwaarde die de 
geportretteerde heeft gesteld. 

30’
tot

45’

Deelnemers delen de portretten die ze in het begin gekozen hebben en de portretten die ze 
hebben gemaakt. Gebruik een privé sociaal netwerkplatform om de resultaten te delen. Licht je 
keuzes toe en analyseer ze met de hele groep. Ga terug naar het doel van de workshop om het 
vermogen en de macht van mensen om keuzes te maken bij het maken van portretten aan de 
orde te stellen.  

Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:
Wat maakt iets een portret? “De 
belangrijkste regel is dat er geen regels zijn. 
Je kan je onderwerpen weergeven op een 
natuurlijke manier. Je kan ervoor kiezen om 
in een studio de belichting te veranderen 
of natuurlijk licht te gebruiken. Er zijn geen 
regels, maar elke beslissing die we nemen 
heeft invloed op de manier waarop de 
toeschouwer de foto waarneemt. 
Al deze dingen spelen in ons achterhoofd 
als we portretten van vrienden, familie of 
vreemden maken.“: 

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/ 
2016/portraits

Wat is een portret? “Een portret is een 
kunstwerk dat het verhaal van een persoon 
vertelt. Het kunstwerk kan van elk soort 
materiaal zijn gemaakt, van schilderkunst 
op doek tot performance-kunst!”:

https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/ 
zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait

“Een portret is en representatie van een 
bepaald persoon. Een zelfportret is een por-
tret van de kunstenaar van de kunstenaar”: 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

Voorbeelden van fotografen om op te 
zoeken:

Kishin Shinoyama, Richard Avedon, Krzysztof 
Gieraltowski, Dorothea Lange, Heinz Held, 
Seydou Keïta, Herbert List, Charlotte March, 
Jurgen Klauke, Bill Brandt, Margaret Bourke-
White, Aïda Muluneh, Helena Almeida, David 
Goldblatt, Edward Steichen, Alphonse Bertillon, 
Barbara Morgan, Bragaglia, Cecil Beaton, Colin 
Jones, Ilse Bing, Julia Cameron, Louise Dahl-
Wolf, Lajos Keresztes, Walker Evans, Ed Van der 
Elsken, Alexander Rodchenko, Annie Leibovitz, 
Diane Arbus.
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INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
Het vermogen en de macht van mensen om keuzes te maken bij het 
portretteren van andere mensen aan de orde stellen. Het belang van 
het nadenken over degene die we gaan portretteren, hoe en waarom, 
voordat we de foto maken. Beseffen dat een fotoportret van iemand 
meer kan zijn dan een kopie van hoe iemand eruit ziet en dat ieder 
van ons het recht heeft om over zijn eigen beeld te beslissen. Deze 
workshop gaat over de verbintenissen tussen de fotograaf en de 
afgebeelde persoon.

DOELEN
 › Bewustmaking van je eigen en andermans keuzes.

 › Aanzetten tot nadenken over je eigen en andermans privacy.

 › Gelegenheden bieden om digitale hulpmiddelen te gebruiken voor 
het maken en bewerken van foto’s.

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Fotoportretten verzamelen en digitaal delen met de deelnemers. 
Kijk voor auteurs bij de referenties. 

 › Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 ›  Tafels en stoelen.

 › Toegang tot internet.

 › Videoprojector en computer.

 › Een smartphone per groepje (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkings-apps.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVEAU 2: creatief gebruik van digitale hulpmiddelen.
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80’ tot 120’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EvaluationKit_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EvaluationKit_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

