
OPDRACHT §3.5 C
,



Laten we eens kijken of we uit een serie foto’s het sleutelbeeld (of enkele) kunnen halen. Het is eigenlijk 
heel moeilijk omdat het foto’s zijn van iemand anders en je dus niet de bedoeling (de inhoud) volledig kent. 
Maar goed, niet gesleuteld is ook niks geleerd.

En nogmaals, er kunnen best enkele sleutelbeelden in zo’n serie voorkomen.

Info over de fotograaf ANASTASIA RUDENKO [1982]

Geboren in Zuid Kazakhstan en op 12 jarige leeftijd met de ouders naar Rusland gegaan. Ze heeft hogere 
wiskunde gestudeerd. “Ik hou van wiskunde maar ook van schilderen. Ik begon in 2008 met fotograferen. 
Voor mij is fotografie een mooi compromis tussen wiskunde en kunst.”

Ze studeerde documentaire fotografie van 2009-2012.

ONDERZOEK SLEUTELBEELD



Ik kan niet met zekerheid zeggen wanneer het is begonnen. Ik denk dat 
het begon toen ik nog niet eens geboren was. De vroegste herinnering 
is het verjaardagsfeestje van een vriend van mijn moeder, die al onze 
familiebijeenkomsten bijwoonde. De volgende herinnering: mijn 
moeder en ik lopen door de stad en proberen ons te beschermen en 
verborgen te houden voor mijn vader in een aantal achterafsteegjes. Ik 
was toen 4 jaar oud.
Alle jaren kenmerkte de relatie tussen mijn moeder en mijn vader als 
een demonstratie van allerlei vormen van geweld.
Nu, terwijl ik verder ga met mijn persoonlijke project, probeer ik om 
dergelijke problemen ook in andere gezinnen uit te vinden en om een 
soort van een algemeen karakter voor de problemen in familierelaties 
te vinden.

ANASTASIA RUDENKO [1982]

FAMILIE EN HUISELIJK GEWELD



Op de twee volgende pagina’s de foto’s in willekeurige 
volgorde in het klein.

Daarna op elke pagina een foto zodat je die beter kunt 
bekijken.







1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



SLEUTELBEELD(EN)
BEELDSTIJL

VRAGEN
a. Welke foto of welke foto’s (maximum 3) kies je als sleutelfoto (‘s) ? Gebruik 

de nummers die op de pagina’s met de grote foto’s staan (linksboven).
b. Wat zijn daarbij je overwegingen (graag kort met steekwoorden 

toelichten)?
c. Noem maximaal 3 kenmerken van de beeldstijl van deze serie.


