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Sassen, Viviane

Totem

Foto (100 x 80 cm) – 2007
Nodig: papier

ROUTINE: 3-2-1 BRIDGE

1. 3-2-1
y

Dit kunstwerk behoort tot de collectie van Museum Jan Cunen.

Aan welke 3 woorden denk je meteen als je deze foto ziet?
Schrijf dit voor jezelf op.

y

Welke 2 vragen komen als eerste bij je op? Schrijf dit op.

3. 3-2-1

y

Bedenk 1 vergelijking startend met ‘Deze foto is als…’ Schrijf

y

Herhaal 3-2-1 nu je nieuwe informatie hebt.

dit op.

4. BRIDGE
2. SEE
y

Kijk langzaam in slingerbewegingen wat je tegenkomt.

y

Wat kun je zeggen over het licht op de foto?

y	
Waar zou de foto gemaakt kunnen zijn, denk je? Wat zie je

y	
Welke verschillen zijn er in de woorden die je hebt opgeschreven voor en na de informatie?
De leerkracht bespreekt een aantal van de laatste metaforen.

waardoor je dat zegt?

5. STEP INSIDE – DO
y	
Speel in tweetallen de foto na.
Viviane Sassen (1972) heeft als klein meisje een aantal jaren in Afrika (Kenia) gewoond. Daar maakt ze nog steeds veel foto’s. Onder
de felle zon fotografeert ze dan mensen. Vaak op een geposeerde
manier zoals modellen tijdens een modereportage. Modefotografie
doet ze ook voor bekende tijdschriften.
Op de foto’s van Sassen zie je de mensen vaak niet helemaal. Delen
van het lichaam gaan verborgen achter de schaduw die komt van
bijvoorbeeld bomen en takken. Het lichaam wordt bijna gebruikt
als een homp klei. Een heel eigen vorm krijgt het dan. Dat maakt
het beeld spannend. Je weet wat je ziet, maar heel veel zie je niet.
Ook de emotie, die je vaak van het gezicht af kunt lezen, is moeilijk
te zien. Sassen wil zo dat iedereen eigen ideeën erbij kan krijgen.
In de jaren dat Sassen in Afrika leefde, woonde ze naast een polio
kliniek. Polio is een ziekte waardoor je allerlei vervormingen aan je
lichaam kunt krijgen. Op het speelplaatsje voor haar huis heeft ze
vaak met kinderen gespeeld die deze ziekte hebben. Sassen denkt
zelf dat ze daar veel van mee heeft gekregen wat je nu terug ziet in
haar foto’s.

y	
Wat voor gevoel krijg je daarbij? Kun je uitleggen hoe dat
komt?

