CENTRUM FÖR FOTOGRAFI presenterar:

Bildanalys - vidga seendet och förståelsen

Vi möter dagligen ett stort bildflöde
i samhället. Det ställer krav på att
snabbt tolka bilder. Men det är skönt
att få stanna upp! Vi placerar bilder
i dess rätta sammanhang med hjälp
av bildanalys.
Bildanalysen är ett instrument som hjälper oss att
stanna kvar längre vid en bild eller ett konstverk och
vidga seendet.

Det här kulturpaketet kan sträcka sig över tid, en termin
eller en månad. Fotografen Linda Hagberg visar bilder,
egna och andras, och startar diskussioner om bilderna.

Steg för steg får eleverna bekanta sig med de sju olika
analysdelarna, bland annat komposition, stil och innehåll.
Med utgångspunkt i de analyserade bilderna går arbetet vidare med olika teman, gärna sådana som redan
finns i undervisningen i andra ämnen.
Praktisk övning
Eleverna får kameror till låns och instruktioner hur de
använder dem på bästa sätt. Därefter ger de sig ut och
fotograferar. Bilderna förs över till en skoldator kopplad
till bildvisning i klassrummet. Eleverna berättar om sitt
arbete och man analyserar och diskuterar bilderna.
Arbetet kan mynna ut i en utställning där bilderna visas
tillsammans med skrivna analyser.
Mål
Målet är att eleverna får öva sig i seende och i att prata
om bilder och hitta orden. Detta ska öppnar upp för
nya idéer och tankar då de tar sina egna bilder, under
kursen men också i framtiden.
Förslag på teman
Storstad, minne, samarbete, vardag, kärlek, visdom
etc.
Tema kan också utgöras av fraser som: minnen som
flyr, vänskap blir till kärlek, en underbar torsdag,
människan i politiken, resor i fantasin, fokus på miljö,
människan i naturen vs storstaden, tankens kraft, mitt
forskningsprojekt, samhället i människan.

I vilet syfte är denna bild tagen? Vad förmedlar bilden?
Foto:Linda Hagberg

FAKTA
Eleverna arbetar med lånekameror. Paketet
kan delas upp på flera träffar så att vi hinner
ta bilder flera gånger och utveckla analyser
och diskussioner.
Längd: 4 lektionstimmar per gång
Deltagare: Max 30 elever
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Material: Info om de olika analysdelarna
Övrigt: 5000 kr exkl moms per tillfälle, samt
eventuella kostnader för traktamente
Linda Hagberg
Fotograf och kursledare
Kontakt: lindafoto@bredband.net
För mer info: www.lindafoto.se
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