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F 
otografiet , el ler de mange fo to

graf iske pra ksisser, er til stadig

hed t il unders0g else og under 

udv ikling, fordi det netop er her, 

der prcesenteres en rcekke nye visuel le for 

m ularer samt mere sofi st ikerede kunstfor 

mer , der opstar i spillet mellem de t idsl ige 

forskydn inger, fragm entern e af v irke lig

heden og det dokume ntar iske . I ar er det · 

lysets ar og derfor natu rl igvis ogsa i scer lig 

h0j grad fotog rafiets . 

Fot ograf i er ogsa alkym i pa k0k ken 

p lan. Vi har til opgave at finde ud af, hvad 
deter for nogle gcerarte r, der flyver rundt i 

denne fotog rafiske surdej. Ud af grund -og 

try lledejen f0d es hele tide n nye venne r, al

kym i = al kem i. I de postglobale fot ografi

praksisser har konfrontat ionen me ll em 

vi denskab og kunst man ifest eret sig tyde

ligt i f lere og fl ere af ku nstnerne s vaerker, 

og kun fa ord 

ligesom vid enskabst illcegget i av iserne ofte 

lceses f0rst. lndsig t og kriti k herfra og heraf 

bakkes op af t ilgang t il arkiver , klar t aenk

ning. ironi og symbol brug. Hvilken viden, 

hvilke op levelser far v i, og ska I vi ikke ogsa 

have dem gennem bi lledstrn m men? 

Den fotograf iske tekn ik bety der i dag, at 

inge n lcengere tror pa, at fotografiet (ska I) 

tal er san dt . Frih eden t i l iscenescett else 

saetter fotog raf iet i spil, giver hver fotogr af 

adgang t il vores fcelles erindring og et ej er

skab ove r egne vaerker. Noget af det , der 

binder de udvalgt e fotografe r sammen , er, 

at al le har en unik stemme. et 0nske om at 

for tcelle historie r, en selvrep rcesentation, at 

formu lere de saerlige tank er om det menne

skelige dram a og den menneskelige over le

velse som bindem id ler ti l det rene liv og en 

art nulst il ling af eksistense n. Det kan ople

ves som selve livskra ften i med iet . 
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Det subjektive, fortcellende 
dokumentarfotografi 
Joakim Eskildsen (f. 1971) er en for tcellende, 

ncesten poet isk dokument ar fo tograf, der 

med sine maleriske farver fremmaner land

skabet , sa det bliver ti l et myto logisk rum. 

Gennem de sidste mange ar har han benyt

tet sine to b0rn som mode ller i skildr ingen 

af det landskab, de r er lige uden fo r hans 

d0r. Efte r fl ere ar. hvor han var bosat i Fin

land, er han i gang m ed at genopdage det 

danske landskab. 

Adam Jeppesens (f. 1978) landskaber lig

ger langt fra hj emlandet . En roma ntisk , no

stalgisk tone ligge r over bi llederne. Adam 

Jeppesens udgangspun kt er det dokumen

tariske fo tograf i, men det deta ljerede og 

reg istr erende f remst ar som pers onlige 

stcerkt sansede udt ryk, uden at v i forn em-

mer hans indgr ibe n eller ti lstedevaerelse. 

Kun gennem hans scer lige syn pa landska

bet ruger en gad efu ld, melanko lsk stem

ning , men kalibr eres pa plads m ed hans 

valg af fo rmate r og nogle gange syn et af de 

mange nale, der hold er Jeppesens helt spe

cie lie fotog raf ifo rm fast, de ut allige, sort/ 

hvide pr ints , samm ensat som en mosaik 

i en ramme . I 2011 introdu cerede han sit 

The Flatlands Camp Project bygget op eft er 

den ne teknik. Efterf0 1gende har Adam Jep

pesen beny ttet farvefotogra fi, men stad ig i 
far veskalaer som kun han mestr er. 

Birgitt a Lund har i bogen Haven, v ist os 

byen K0benhavn og Tivoli med en ny. intens 

og fil misk aestet ik. Byens histo rie og psyko

logi opfa tte s gennem den kale idoskop iske 

linse. Birg itt a Lund kan fo r taelle inddra 

gende og ved kom mende med et eneste bil

lede. Hen des fo rmsprog er sanseligt. ta kt ilt 

og velta lende som kun ganske fa kan g0re 

det i farvefo tografi . 

Trine S0ndergaard (f. 1972), 
Monochrome 2009 
Port raettet er en ud0 delig genre, som Trine 

S0ndergaard har kredset om og angrebet 

fr a fi e re fo rskellige indf aldsvinkler. Serien 

Monoch rome reprcesenterer h0jden af en 

dogm epor t raetser ie, hvor mod ellern e ses 

bagfr a og al le praesente res i den samm e 

alkymisti ske, metall iske gra-b la farv eskala. 

Trine S0ndergaard tager de sm ukkeste ma

ler iske fo tograf ier, men alt id hold t st ramt i 

et konceptuelt greb. Her giver hun portr aet

tet og foto graf iet de ulti mat ive bespaend . 

Sadan udvikles et fot ograf isk spro g. 
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Samfundskritik 
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Lars Tunbjork (1956-20 15) er saedeskildre

ren af det gennem civiliserede , indust rielle 

vest lige samfu nd. Hans knivskarpe farv efo 

tografi er af konto rmi lj 0er, og et gennemfr i

seret, m iddelstands-svensk fo lkehjem , hvor 

mennesker ti lbr inger hele deres arbejds- og 

fr itids liv er und erspill ede til en grad, hvor 

alle ma stoppe op: er dette virkelighed? Og 

kan vi tage de tte og os selv alvo rl igt? Tun

bJ6rk havde humo r, en befr iende egenskab 

nar samfunds kri t ik formu leres. 

Taryn Simo n (f. 1975) (USA) er kv inden 

de r ene mand skaber sat ire over de fej l 

og ej endom melig heder Uncle Sam begar . 

Hun vend er sit aetsende, helt utr adit ionelle 

blik mod de poli t iske, j uridiske, mil it cere og 

mediekont ro llered e instanser i USA. I se-

r ien The Innocents fr a 2003 viser hun os 

en raekke po rt raet te r af overv ejend e so rt e 

I I Trine S0nderg aard , Monochrome Portra ir #2, 2009 . 60 x 60 cm. Ed. 1,5, Dig ita l 
C-Pnnt . Venligst ud lant af Mart in Asbcek Gallery . 

111\.si \II \ I, 111~1 11 ~11111, I h l' I I, Jeanne tte Ehlers,At lant ic(EndlessRow ),2009 . 

me dbo rge re. all e uskyl digt d0mt e, men 

fr igivet eft er DNA beviser. De fleste af dem 

d0mt for mord og med udsigt t il livs lange 

fcengselsdomme . De er foto grafe ret pa de 

steder, som fr emviser en scer lig betyd ning 

fo r deres ulovlige dam. 

Dansk-Vesti ndiske Jeannet te Ehlers (f. 

1973) ("At lant ic I endless row " er en fa

scineren de bil ledkun stne r og saett er i sine 
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vaerker fo kus pa den vest lige verdens histo

rie, den del der ikke tales om. Den personlige 

baggrund og verdens histo r ien f lette s sam

men i fort cellinger om ident itet, og hvordan 

man fo rho lde r sig t il sin fo rhist or ie. Hun 

anvender foto- og videomediet bade doku

ment ar isk og manipulerende fo r at skabe et 

rum for refleksion. De tvet ydige udsagn kon

front erer os med egne fo rdo mm e. )> 
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