van Ooij, Ruud
Ceremony: Lily

M6

Foto (20 x 20 cm) - afdruk op dibond - 2014
Routine: Explanation game
1. Name

• Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.
• Wat zie je? De leerkracht schrijft dit op.

2. Explain &
Reason

• Wat zou het misschien kunnen zijn? Wat zie je dat je dat zegt?
De leerkracht schrijft het idee op.

3. Alternative

• Wat zou het nog meer kunnen zijn denk je? Laat je fantasie de vrije loop.
Bespreek dit in je groepje. Bij het bespreken vult de leerkracht de lijst met
ideeën aan.
• Wat als ik zou zeggen dat de titel ‘Ceremony: Lily’ is? ‘Ceremony’ is Engels
voor ‘ceremonie’. Een ceremonie is een plechtige gebeurtenis waarbij
speciale handelingen worden uitgevoerd. ‘Lily’ is Engels voor lelie, een bloem.

4. Think

• Hoe denk je dat dit werk gemaakt zou kunnen zijn?
• Wat als ik zou zeggen dat het een foto is?

Ruud van Ooij (1985) is een fotograaf uit Oss. Hij maakt foto’s van mensen. Van Ooij probeert vast
te leggen hoe hij iemand ziet. In de foto’s is emotie erg belangrijk. Doordat er veel ruis (korrels) in de
foto’s zit wordt het beeld wat zachter, liever gemaakt. Tegelijkertijd kan dit het beeld juist wat
dreigender, spannender maken. Toevalligheden spelen een grote rol. De foto’s zijn niet of
nauwelijks bewerkt met de computer.
Veel foto’s die hij maakt zijn, net als deze, abstract. Het is net wat je er zelf in ziet en het laat veel aan
de verbeelding over. Wat je erin ziet zegt dus ook wat over jou.
Deze foto is gemaakt tijdens een concert. Toen de zangeres wild aan het dansen was kon er een
abstract beeld worden vastgelegd. Aan de rechterkant zie je een arm naar beneden hangen die uit een
wit shirt komt, aan de linkerkant zie je haren.

5. Step insideDo

• Kun je de houding nadoen?
• Wanneer zou je zo kunnen hangen?

De foto komt uit een serie die ‘Ceremony’ heet. De foto heet Lily omdat hij er lieflijk en rustig uitziet.
De andere foto’s uit de serie zijn wat aggresief en onrustig.
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