mer hans indgr ibe n eller ti lstedevaerelse.
Kun genne m ha ns scer lige syn pa landskabet ruger en gad efu ld, melanko lsk st emning , 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 Jepp esens helt specie lie fotog raf ifo rm fast, de ut allige, sort/
hvide pr ints , samm ensat som en mos aik
i en ramme . I 201 1 introdu cer ede han sit
The Flatl ands Camp Project bygget op eft er
den ne teknik. Efterf0 1gende har Adam Jeppesen beny ttet farvefotogra fi, m en stad ig i
far veskalaer so m ku n ha n mestr er.
Birgitt a Lun d har i bogen Haven, v ist os
bye n K0ben hav n og Tivoli med en ny. intens
og fil misk aestet ik. Byens histo rie og psykologi opfa tte s gen nem den kale idoskop iske
linse. Birg itt a Lund kan fo r t aelle inddra gen de og ved kom mende med et enest e billede. Hen des fo rmsprog er sanseligt. ta kt ilt
og ve lta lende som kun ganske fa kan g0re
det i far vefo togr afi .

Trine S0ndergaard (f. 1972),
Monochrome 2009
Port raettet er en ud0 delig genre, som Trin e
S0nde rgaard har kredset om og ang rebet

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

fr a fi e re fo rskellige indf ald svink ler. Serien

STORE BILLEDER
og kun

faord

Monoch r ome reprcesenterer h0j den af en
dogm epor t raetser ie, hv or mod ellern e ses
bag fr a og alle pr aesente res i den sa mm e
alky misti ske, metalliske gra-b la farv eskala.
Tri ne S0ndergaard tager de sm ukkeste maler iske fo tograf ier, men alt id hold t st ramt i
et koncept uelt g reb. Her giver hun portr aett et og foto gr af iet de ulti mat ive bespaend .
Sadan ud vikles et fot ograf isk spro g.
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otografiet , el ler de mange fo to-

ligesom vid enskabst illcegget i av iserne ofte

graf iske pra ksisser, er til stadighed t il u nders0g else og under
udv ikling, fordi det netop er her,

lcesesf0rst. lndsig t og kriti k herfra og heraf

der prcesenteres en rcekke nye visuel le for m ularer samt mere sofi st ikerede kunstfor mer , der op star i spillet mellem de t idslige
forskydn inger, fragm entern e af v irke ligheden 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 nog le gcerarte r, der flyver rundt i
denne fotog r afiske sur dej. Ud af grund - og
try lledejen f0d es hele tide n nye venne r, alkym i = al kem i. I de postglobale fot og rafipraksisser har konfrontat ionen me ll em
vi denskab og kunst man ifest eret sig tydeligt i f lere og fl ere af ku nst nerne s vaer ker,

bakkes op af t ilgang t il arkiver , klar t aenkning. ironi og symbol brug. Hvilken vid en,
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 il iscenescett else
saetter fotog raf iet i spil, giver hver fotogr af
adgang t il vores f celles erind ri ng og et ej erskab ove r egne vaerker. Noget af det , der
bind er de udvalgt e fotografe r sammen , er,
at al le har en u nik stemme. et 0nske om at
for tcelle historie r, en selvrep rcesentation, at
formu lere de saerlige tank er om det menneskelige dram a og den m enneskelige over levelse som bindem id ler ti l det rene liv og en
art nulst illing af eksistense n. Det kan opleves som selve livskra ften i med iet .
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Det subjektive, fortcellende
dokumentarfotografi

Samfundskritik

Joakim Eskildsen (f. 1971) er en for tcellende,
ncesten poet isk dokument ar fo togr af, der
med sine maleriske far ver fremm ane r land-

vest lige samfu nd. Hans knivskarpe farv efo togr afi er af konto rmi lj 0er, og et gennemfr iseret, m iddelstand s-svensk fo lkehjem , hvor

Lars Tunbj o rk (1956-20 15) er saed eskild reren af det gennem civiliserede , indust rielle

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

mennesker ti lbr inger hele deres arbejds- og

Gennem de sidste mange ar har han benyttet sine t o b0rn som mo de ller i skildr ingen
af det land skab, de r er lige ud en fo r hans

fr itids liv er und erspill ede til en gr ad, hv or
alle ma stoppe op: er dette virk elighed? Og
kan vi tage de tt e og os selv alvo rl igt? Tun-

d0r. Efte r fl ere ar. hvor han var bosat i Finlan d, er han i gang m ed at ge no pdag e det

bJ6r k havde humo r, en befr iend e egenskab
nar samfunds kri t ik formu leres.
Tary n Simo n (f. 1975) (USA) er kv in den

danske landskab.
Adam Jeppese ns (f. 1978 ) landskaber ligger langt fra hj eml andet . En roma ntisk , nost algisk to ne ligge r over bi llederne. Adam

de r ene ma nd skab er sat ir e ov er de f ej l

Jeppesens udg angspun kt er det dokumen-

og ej endom melig heder Uncle Sam begar .
Hun vend er sit aets ende, helt utr adit ionelle
blik mo d de poli t iske, j uridi ske, milit cere og

t ariske fo tog raf i, men det deta ljerede og
reg istr erende f remst ar som pers o nlige
st cerkt sansede udt ry k, uden at v i forn em-

me d iekont ro llered e instanser i USA. I ser ie n The Innocents fr a 2003 viser hun os
en raek ke po rt raet te r af overv ejend e so rt e
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I, Jeanne tte Ehlers,At la nt ic(EndlessRow ),2009 .

me dbo rge re. all e uskyl digt d 0mt e, m en
fr igivet eft er DNA beviser. De fl este af dem

vaer ker fo kus pa den vest lige verdens historie, den del der ikke tales om. Den personlige

d0 mt for mord og med ud sigt t il livs lange
fcengselsdomme . De er foto grafe ret pa de

baggrun d og verdens histo r ien f lette s sammen i fort cellinger om id ent it et, og hvordan
m an fo r ho lde r sig t il sin fo r hist or ie. Hun

stede r, som fr emvi ser en scer lig bety d ning
fo r der es ulov lige dam.
Dansk-Vesti ndiske Jean net t e Ehlers (f.
197 3) ("At la nt ic I endless row " er en fascineren de billedkun stne r og saett er i sine
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anvender foto- og videomediet bade dokument ar isk og manipulerend e fo r at skabe et
r um for refl eksion. De tvet ydige udsagn kon)>
front erer os med egne fo rdo mm e.

