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FORORD PROJEKTBESKRIVELSE 

Carsten Langkilde 



Udstillingen og bogen »FOTOGRAFER 

FOTOGRAFERER BILLEDKUNST-

NERE« er tænkt som et projekt, hvor en del 

yngre og ældre danske fotografers arbejder af 

billedkunstnere udstilles og sammenstilles i 

en form, der tilgodeserdels det rent fotografi

ske og dels den enkelte fotografs helt eget 

personlige billedvalg i forhold til dette at 

portrættere en billedkunstner. 

Dette, fordi fotografier og portrætter af 

billedkunstnere oftest bliver vise i sammen

hænge, hvor andre hensyn end fotografens 

oplevelse af kunstneren og den atmosfære, 

hvori det er raget, er afgørende for billed

valget. Ofte er det f.eks. således, ae de fleste 

portrætter og fotografier af vore billed

kunstnere er lavet og udvalgt i forhold til et 

bestemt formål , f.eks. en artikel eller en 

skildring af en begivenhed - ligesom valget 

af det enkelte fotografi og beskæringen af 

dette i mange tilfælde foretages af andre end 

fotografen selv. Her har vi altså ønsket at se 

fotografens egne skildringer ikke for at 

kassere allerede sete portrætter, men i langt 

højere grad for at fa et nye snit igennem en 

ikke uvæsentlig del af vor fælles kulturarv. 

En ikke uvæsentlig del af sådanne fotografiet 

fra fotografiens første år fmdes i dag i diverse 

arkiver rundt om i landet. Så for at udvide 

dette nye snit , og focat fa disse frem i lyset på 

en måde, hvor de mere indgår i en »fortæl

ling« end kun det, at fremstå som gamle 

fotografiet, var det ganske naturligt ae søge 

den ældre fotografi repræsenteret i projektet 

blandt nulevende danske forografers arbejder. 

Projektet blev herved et oplæg til nulevende 

danske fotografer og danske museer om at 

være med til gennem deres samlinger af 

gamle og nyere fotografier at være med til at 

skabe nye muligheder for fotografiske 

udstillinger, hvorigennem vi som beskuere 

g ives nye indfaldsvinkler til forståelse af vor 

egen identitet og kultur. 

Dette kan efter vor mening bl.a. gøres som 

her ved at lave nye »snit« igennem vore score 

og r,gholdige samlinger. Nye »snit« på en 

sådan måde, at det mere er mediet og det 

kunstneriske udtryk, det taler i det øjeblik vi 

går tund c på en udstilling eller ser i en bog, 

end det er den tematiske titel. 



Herved mindskes oplevelsen af kontrasten 

mellem arkiv og nutid. De hengemte 

samlinger far nye liv og dermed en ny 

kulturel becydning/oplevelse for beskueren, 

samtidig med ae museerne far mulighed for 

ae bruge materiale fra arkiver m.v. på en aktiv 

måde i forhold til nuet. 

I projektet her er der f.eks. skrevet ec stykke 

personaliehiscorie på en ny måde - alene 

gennem fotografien, genkendelsen og 

associationen og ikke gennem ord og 

afhandlinger. 

For at fa et materiale, der kunne leve op til 

ovenstående formål, inviterede vi nulevende 

focografer og museer cil ae deltage med 

følgende citater fra indbydelsen: 

» Udstillingen er tænke som værende en 

udstilling, hvor en del danske focografers 

arbejder af billedkunstnere udstilles i en 

form, hvor det focografiske er og skal være 

udgangspunktet for billedvalgec«. 

»Dette, fordi fotografier og portrætter af 

billedkunstnere ofte kun bliver vise i andre 

sammenhænge, hvor andre hensyn cil det 

fotografiske udtryk må tages - evt. endda 

prioriteres højere end lige præcis det billede, 

som fotografen synes giver den bedste beskri

velse af kunstneren. Her tænkes på ae mange 

afde hidtil viste fotografier af billedkunstnere 

bliver vise i beskårede udgaver og/eller laves 

til specielle begivenheder«. 

»Billedvalg og teknik er frie for den enkelte 

focograf - ligesom ordet »portræt« skal 

forstås i sin bredeste betydning«. 

Modtagelsen og den måde de inviterede 

focografer og museer reagerede på blev 

virkelig seriøs. 36 nulevende fotografer samt 

det Kgl. Bibliotek ved Henrik Dupont, Dee 

Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 

ved Tove H ansen, Aarhus Kunstmuseum ved 

Dorthe Aagesen samt Museet for Focokunsc, 

Brandes Klædefabrik, Odense ved Finn 

Thrane tilmeldte sig projekcec, som herved 

blev en realitet. 

For ae ovenstående kunne blive en realitet 

skulle der skaffes et økonomisk grundlag og 

et udstillingsrum af en vis scørrelse. Decce 

lykkedes forholdsvis hurtigt, idet Kunst

foreningen af 184 7 gik ind i projektet ved 

både ae stille den nødvendige økonomi og 

hele Kunstforeningens Udstillingsbygning 

cil lmage's rådighed-og det te på trods af, ae 

der ikke var et færdigt projekt ae tage stilling 

til. Vi rakker derfor for tilliden og for modet 

til at gå ind og være eksperimenterende på 

udstillingsfronten. 

Ligeledes vil vi gerne rakke personalet i 

Aarhus Kunstbygning, decs leder H elen 

Lykke-Møller for indsatsen med ae fa alt det 

praktiske til ae køre under hele processen, 

»Bibliotekssalen«, Rundetårn ved Jesper 

Vang Hansen for ligeledes ae ville vise 

udstillingen foråret 1992, samt Fotografisk 

Galleri, Nansensgade, København for 

praktisk hjælp til udstillingen i Rundetårn. 

For uundværlig økonomisk støtte ri! ae 

realisere bogen »FOTOGRAFER FOTO

GRAFERER BILLEDKUNSTNERE« 

takkes »Kulturpul jen« Aarhus 

Kommune og Nykredics Fond . 

Carsten Langkilde 





PORTRÆT= LIGHEDER 
1900-tallets portrætkunst 

Af Tove Hansen Thage 



"since through the eyes 
the heart is seen in the 
face ... « (Øjnene er 
hjertets spejl) 
(Michelangelo 
Buonarroti, 1533} 

,,Omkring det menneske
lige ansigt fandtes en ro 
- i denne ro hvilede 
blikket«. 
{Walter Benjamin) 

Begge citater fortæller om portrættets 

fascinationskraft, det gode portræts adels

mærke. Portrættet er vel den genre, der 

særligt er baseret på kommunikationen mellem 

kunstværk og beskuer; kan vi overhovedet 

bevare en afstand til personen på billedet? 

Walter Benjamins udtalelse om det tidlige 

portrætforngrafis aura af evighed og nu, 

distance og nærhed på en gang, sætter os på 

sporer af, hvad der er kenderegnende ved det 

gode portræt, det fotografiske, såvel som det 

malede; virkemidlerne er blot forskellige. 

Ingen vil vel i dag benægte, at portræt

forngrafiens fremkomst ændrede portræt

malerens vilkår radikalt og samtidig opsrnd 

et helt nyt menneskesyn. De kunstnere, der 

følte sig mest truede af den nye opfindelse, 

var portrætmalerne, og særlige miniature

malerne. Men hvordan så man egenclig på 

fotografiens iboende muligheder i samtidens 

kunsrinceresserede kredse? 



Lady Elizabeth Eastlake (1802-93) var en af 

de første, der formulerede sig om fotografiens 

væsen. Hun skrev om fotografi og sammen

lignede den med andre kunstformer, blande 

andet i midten af 1860'erne i en række 

artikler til kunsttidsskrifter og i breve til 

venner. Hun var g ift med Sir Charles 

East!ake, leder af Royal Academy of Arts, af 

National Gallery i London og den første 

præsident for Royal Photographic Society 

(grundlagt 1853). H un færdedes i de mest 

indflydelsesrige cirkler i England, også hvad 

angik kunst. Fotografien betragtedes på den 

tid endnu som en helt ny opfindelse, der var 

blevet til under kunstnernes og videnskabs

mændenes bestræbelser for at skabe det 

nøjagtige, naturtro, nat11ralistiske billede. 

Dee er derfor interessant at læse, hvad Lady 

Easclake formulerer om dette nye fænomen. 

Hun forsøger at kategorisere det i modsætni11g 

til de andre kommunikationsformer: 

" ... neither the province 
of art, nor description, 
but of that new form of 
communication between 
man and man - neither 
letter, message, nor 
picture ... " 



Kommunikarion er altså nøgleordet, og man 

kan ikke lade være med ae tilføje, ae kommu

nikationen mellem kunstværk og beskuer 

ikke har været den samme, siden fotografien 

opstod og særligt når vi taler om porrrær

fotograf1er. 

Der fotografiske portræt g iver beskueren en 

følelse af nærvær; fotografiet videregiver en 

stærk fornemmelse af, at personen var ril 

seede; fotografier er som er dokument, er 

vidnesbyrd om ar decce møde virkelig har 

funder sred, omend der er fjerne i rid. 

Men beskueren kan ikke undgå ar blive 

minder om dette. 

Øjeblikket, som er fotografens og optagelsens 

øjeblik, skaber er nærvær. I der fotografiske 

porrræt sluttes en direkte kontakt; kommuni

kationen mellem model og fotograf overføres 

ril beskueren, uanset hvor længe siden det 

fandt seed. 

Marscrand 

Maleren, der maler er porcrær bevæger sig i 

rid på ec hele andet plan; malerens opfattelse 

af modellen er en art syntese af de mange 

møder mellem model og maler, og, som 

portrætfotografen Rigmor Mydcskov har 

udtrykt der , så er ec malet portræt ae 

sammenligne med, hvad man, med ec 

fotografisk udtryk, kunne kalde en »mange

eksponering«. Står man foran det malede 

portræt, er modellen sjældent så intensive 

cilscede; man kan blot rænke på forskellen 

mellem malede portrætter og malernes ofte 

meget intense selvportrætter. I der malede 

porcræc fastholdes beskueren af farvernes 

spil, sanselighed, penselsrrøgenes karakter, 

eec., alcsammen virkemidler der far personen 

cil ar rræde i karakter. 

Porrræccec er en genre, som kan beregnes som 

bestillingsarbejde, hvilket adskiller det fra 

kunstnerens andre opgaver og derfor måske 

direkte eller indirekte har føre en idealisering 

af mennesker med sig. Også dette ændrede 

fotografien på. De første porcræcfotografier 

skjuler intet for det nysgerrige blik ; cænk 

bloc på forograf1er af H.C. Andersen, hvor 

vi fornemmer hans på en gang meger 

særprægede fysiognomi, men også hans 

smukke, poeriske sind. Der var først en 

senere rid, der bragte retouchering og 



bearbejdelsesgrader i fotografien, så det 

nærmest truede med ae udslette brugen af 

mediet i portrætøjemed. 

Endnu værre blev forholder mellem der 

fotograferede og malede portræt, da fotogra

fier begyndte at blive bruge som forlæg for 

malede porcræccer; resultaterne er nok 

vellignende, men også meget kedelige, hvor 

fotografierne (forlæggene) derimod ofte er 

meget mere levende som personkarakceriscik. 

I portræcrec eviggøres den porerærterede, 

fastholdes for eftertiden, men der er stor 

forskel på, om man faseholdes som symbol 

eller som individ. 

Porcræckunscneren kan vælge mellem 

forskellige kunstneriske strategier, brug af 

symboler, stilisering, væge på det indivi

duelle eller der almene, fasefrysning af 

øjeblikket. 

Men først og sidse finder man i det gode 

porcræc er uærvæ,-, en person, der inviterer cil 

ar se nærmere, ae lytte, kommunikere, og der 

fascholdce øjeblik synes ae antage dimension 

af evighed. Kunsten, billedet, portrættet 

beder om virkelighed ved sin evne til at 

påkalde sig opmærksomhed. 

Dee interessante er fotografiens værdi som 

både dokumentarisme og kunst. Ud over de 

talrige ligheder mellem de andre kunstarter 

og fotografien, er decce en af de indbyggede 

modsætninger, der adskiller fotografien fra 

de andre billedskabende medier. 

I den traditionelle opfattelse er maleri kunst 

og tilhører dermed kunschiscorien. Mocivec i 

ec maleri vurderes som ec kunstnerisk 

udtryk, hvorimod mocivec på fotografier 

bliver aflæse som er dokument, ja, ec i lige så 

høj grad sociale vidnesbyrd. Den tidlige 

fotografi blev føde ind i realismens tidsalder, 

den var et med virkeligheden, ec barn af 

teknikkens æra og ridens (gen-)opdagelse 

og fascination af naturvidenskaberne. 

En skelnen mellem motiv og selve kunst

frembringelsen var ukendt for de tidlige 

fotografer - og ikke hovedsagen for deres 

billedskaben. Og omvendt spurgte mange: 

fotografiet er nok rea/iJtisk, men er det 

idealistisk nok til at kunne kaldes kunst? 

Fotografien var en direkte gengivelse efter 

naturen, og denne bestræbelse blev også 



maleriers efter fotografiens fremkomsr. 

Fot0graf1ens æstetik var realisme. 

I bogen Realism fremhæver Linda Nochlin 

den betydning fotografiens fremkomst havde 

for ridens kunstneriske srrømninger. I cakr 

med ar realismen udvikledes, voksede også 

kraver om »samtidighed«, en fotografisk 

konvention . Der vi i dag opfarrer som 

impressionisrernes »Øjeblikssremning« var 

egentlig ar føre »samtidighed« til dets 

grænse i malerkunsten. 

Der spændende i denne sammenhæng er den 

kendsgerning, ar der naruralisriske maleri 

faktisk rummede meget socialr engagement 

og sror interesse for det levende menneske, 

men ar det ri! gengæld måske blev slører på 

grund af mediers ophøjede status som kunst. 

Men i fotografien, og især porcrærfotografien, 

var indhold og form en helhed, men med den 

særlige socialpsykologiske pointe: Fotogra

fiens overcagelse af en række billedfunkrioner 

faldr samtidig med den fulde udfoldelse af 

borgerlige anskuelser - og levevis; focogcafien 

viste så ar sige alle områder af den menneske

lige rilværelse og bevid nede opsvinget i den 

industrielle produktion, ja, produktions

forhold inden for alle grene af samfundslivet, 

også i portrættets form. Men den gjaldr førsr 

og fremmest der enkelte individ; alle kunne 

komme til ar eje billeder af sig selv. Der næste 

skridt, nemlig muligheden for ar enhver 

kunne blive sin egen focograf, fik måske 

endnu srørre betydning også mentalhistorisk. 

Og her træder forskellen mellem der bestilte 

portræt og den frie focografi endnu stærkere 

frem. 

De tidlige focograftske portrætter srørrede 

først og sidst interessen for individer, eller 

mennesker som repræsentant for en social 

gruppe (begge dele ses for eksempel i 

fotografen H einrich Tonnies (1825-1903) 

portrætter). 

En helr ny synsmåde blev fødr med der 

focograftske billede. Man opdagede alle 

nuancer af hvidt og sort, lys og skygge, de 

skulprurelle, rredimensionelle virkninger 

scod klarere markerer i gråconeskalaen og 

skabte en særegen grafisk virkning. Forskel

lene mellem der nye og der gamle billedsyn 

skærpede også bevidsrheden om, ar der ar 

male er mere end ar gengive, hvad øjer ser -

der menneskelige syn stod nu overfor 

kameraers »enøjede«, delcaljeskarpe syn. 



Maleriets farver stod overfor fotografiets 

gråtoneskala og der fotografiske billedes 

fysisk mindre srørrelse medførte andre 

størrelsesforhold i kompositionen inden for 

rammen, nye beskæringer af billedet, ny 

behandling af lyskilder, eec. 

Fotografi er, som Lady Easrlake skrev, 

kommunikation mellem mennesker, eller det 

der kommer ri! syne (»appears«), tager over 

og trænger sig på i en interkommunikariv 

proces. I og for sig behøver der heller ikke 

engang være tale om forografier af mennesker 

eller egentlige porrrærrer. Mange af de gamle 

forografier udstråler intensitet, selv om 

gaderne, landskaberne er ganske øde. Derfor 

er en beskrivelse af fotografiens historie ikke 

en mini-udgave afkunsrhisrorien. Fotografen 

beherskede ikke sit medie i samme grad som 

andre kunstnere, og mediet skabte dermed 

sine egne konventioner. Hvis fotografen 

forsøg re at ændre herpå, arbejdede han tildels 

imod mediets natur. Dette kan iagttages hos 

blandt andre Julia Margaret Cameron 

(1815-79), der i sine stærke iscenesatte 

fotografier, som suiten af billeder til 

Shakespeare og Tennyson, »overtræder« 

mediets love; hvor allegorier og symbolik i 

fotografiers nøgterne form tenderer der 

groteske. 

Der tidlige fotografi, også de tidlige porrrær

fotograf1er, er bundet til virkeligheden, til 

dagens lys, solen og den åbne himmel. 

Se for eksempel på portrættet af Bertel 

Thorvaldsen. 

Den engelske maler og fotograf, Henry Peach 

Robinson ( 1830-1901), der var en af de få, 

som både var maler og fotograf, og som 

samtidig nedskrev sine berragrninger, siger, 

at han søgte de øjeblikke (i virkeligheden), 

hvor tiden syntes at stå stille: den tidlige 

morgen, den sene eftermiddag hvor lyser er 

fremme endnu, men hvor mennesker og livet 

er i ro, det skyggefyldte rum . . . 

Fotografier er lige så vel empiriske kends

gerninger som ikoner på den ideelle gengi

velse; de er taget fra naturen selv; aldrig før i 

kunstens historie var ontologi og epistemo

logi blevet forenet i et medie. 

De tidlige fotografiers konventioner gælder 

såvel portrætkunsten som den frie forografi: 

roen, stilheden, som måske er det mest 

nærværende sanselige element, når vi vier 

dem vor opmærksomhed - prøv selv blandt 

disse udvalgte kunstnerportrætter. 

Er der en afstand? 





Kunstnerportrætter?-Er det en særlig slags portrætter? 
Af en særlig slags mennesker? 
Er det noget særligt? Ja, - ..... ? 

Af Frank Mundt 



Fotografi er en virkelighedsorienteret 

kunstform. Er billede som trods forbundet

heden med der forgangne nu er er billede af 

selve livets gåde. Fotografi er selve liver. 

Som kunst. Som livet kan være der. Fotografi 

skal derfor leves, opleves og vises som 

virkeligheden. 

Der er noget ganske særligt over dette ae 

blive focograferec. Specielt når man bliver 

fotograferet af »nogen«. I modsætning til ae 

blive fotograferet af portrætautomaren på 

banegården der lynhurtigt spytter tre 

klamme, endnu fugtige billeder ud. 

Fotografen bærer sin identitet på en særlig 

måde. Dee er næsten som ar komme i kirke. 

Er traditionsrige håndværk med sin egen 

liturg i , ritualer fra riden før brugsanvisnin

gerne og frem for alt : En særlig stemning. 

Noget det er lide svære ae være ved, - men 

næsten som ae blive konfirmeret. Nu er nogle 

afos alligevel forhærdede i en sådan grad af 

fotografi og billedstof, ae denne følelse kun 

sjældent er tilstede, men der er alligevel er 

kernepunkt i denne betragtning. Netop i si n 

tidslige accent, understregningen af den 



brøkdel af er sekund, hvor billeder rages, 

ligger der rituelle højdepunkt. En klar 

markering af ar der er indtruffet en skelsæt

tende begivenhed, er tidspunkt efter hvilket 

intet kan blive som før. Er tidspunkt der 

giver værdi , historie og som former skæbnen. 

Ser på denne måde bliver fotografier hurtigt 

en slags tvangstanke hvor udførelsen af den 

fotografiske handling så ar sige besegler 

skæbnen efter visse, næsten hemmelige 

regler. 

Jeg antager det for giver, ar dette ar fa rager 

sir portræt i en eller anden forstand er 

lykkeligt. Og der hvadenten intentionen til 

fotografiet kommer fra en selv, eller man er 

blevet opfordret til at afgive portræt. Jeg må 

se portrættet på linie med familiefotografi 

som en særlig genre hvor virkningen dybest 

set er magisk. Falder bryllupsbillederne 

heldigt ud er det unge par næsren automatisk 

spået held, lykke og mange børn. Er portræt 

som viser identitet kan ændre personens 

karrieremuligheder og selvforståelse derhen 

... at man bliver som portrætter. I selve den 

brug af fotografier som en slags moderne 

kaffegrums skal man ikke være blind for ar 

der faktisk virker. Fotografier er en kunst

form så snævert forbundet til den personlige 

identitet, ar såvel portrætter, selvportrætter 

som iscenesat fotografi virker som en slags 

skæbnens strømpil, der viser retning og vej 

for personlighed og udviklingsmuligheder. 

Derfor er der dobbelt vigtigt ar blive 

fotograferer ordentligt når man er kunstner. 

En sådan konfirmation, både i troen på en 

selv og i andres tro på en og den identitet man 

viser, kan ikke overlades til et ukyndigt 

præsteskab. Der er trods alt måden man 

bliver fotograferet på der er vigtig, - ikke 

hvem man er! Og dog! Portrættet er for den 

enkelte en stor beslutning i livet, - et 

fotografi efter hvilket man ikke er som man 

var før, - er fotografi der virker, - er fotografi 

så betydningsfuldt som den frisure man 

modstræbende lader frisøren sætte. 

Der handler om identitet. Forestillingen om 

ar fotografen ikke påvirker situationen, 

nærmest er ar ligne med fluen på væggen, er 

forkert. Der kan selvfølgelig se sådan ud på 

fotografier, - men i virkeligheden I Og der er 

denne umanipulerede virkelighed, hvor 

sandhed og høje idealer trives de fleste 



fotografer bekender sig til. Vel vidende ar den 

ikke findes . I fotografiens æstetik er dette 

problem centralt. Forholder mellem fotografi 

og virkelighed. Nu er der ikke en æstetik for 

fotografi men mange. I sammenhæng med 

den genre jeg vil benævne der officielle, eller 

næsten officielle portræt vil jeg betragte 

fotografier som er udtryk for og med vilje, 

men med den helt klart rituelt betingede 

magiske virkning som før omtalt. Fotogra

fens funktion kan da lignes med præstens, 

lægens eller forskerens. Ritualet skal udføres 

ordentligt, lige så godt som ved en begra

velse. Fotografen må lige så lidt som den 

ideelle læge give anledning til forstyrrelse og 

indgriben. En fotograf der alligevel overtræ

der denne regel producerer smertefulde 

trækninger i ansigterne, et stilelement der 

selvfølgelig kan dyrkes men i denne sammen

hæng forstyrrer der selvbillede den portrætte

rede har. Den præparation der gennemføres 

fra fotografens side er næsten total. Som med 

en steril biopsitang udtager fotografen en for 

den portrætterede/ læs: patienten karrakceri

srisk prøve i rum og rid. Det magiske snit 

gennem personligheden som er fortællende, 

fænger og viser klart typiske træk ved 

personligheden, herunder arbejdsområde, 

fysiognomi, eksempler på den kunst den 

pågældende står for m.v. I arbejder med ae 

arrangere og instruere kunsrneren i forhold 

til egne værker, i forhold til en fotografisk stil 

der vil fortælle tilskueren om den pågældende 

kunstners arbejdsform og metode, er der 

skabt er præparat. Er godt præparat er 

identificerbart i alle lag . Oprindelse , den 

indre historie og den diagnose der stilles eller 

det, der aflæses af billeder skal være auten

tisk. Gerne instruerer, opraget i bedøvelse 

eller med røntgenblik - men fremfor alt 

autentisk. Der vil sige i sammenhæng med 

der den portrætterede står for - vedkommen

des egen identitet. I gode typiske præparater 

er der ofte helt almene og dybe kvaliteter. 

Dee fikserede præparat bliver tidløse og 

typisk, der overrager efter den portrætteredes 

død hele billeder. Kun de gode præparater 

overlever, men skaber sig da en desto srørre 

plads i vor bevidsthed, bliver mønstre for 

genkendelse. Fotografen bliver da hekse

dokror og er vigtigt sociale individ, med 

magr til at forme billeder af personen, 

erindringen om vedkommende, sandheden 

om vedkommende. Det er derfor spændende 



at se hvorledes fotografer fotograferer folk 

med stærk identitet. I visse tilfælde er 

fotografens præparation begrænset til 

konservering af sicuarion og billede. I andre 

tilfælde er linen løbet helt ud ri! gennemføre 

magi, med ikoner, rammer, relikvier sågar 

levende I ys. 

Det er dog i præsentarionsformen ar man 

oftest møder præparaters æsrerik. Snart er 

museum med hvad der indebærer, så en 

kunstbygning - ri! sidst en bog. Forskellige 

præparative sammenhænge som ikke desto 

mindre fungerer på samme vilkår: underlagt 

principper og arbejdsmetoder som sjældent 

beskrives i ord , oftest i billeder, skitser og 

Jay-oucforslag. Der er i denne præparative 

praksis, ae vi alle er fotografer. Med denne 

samme tendens til ae markere, fange, fiksere 

og skære typiske snit i nager specielt med 

henblik på ae gøre budskaber generelt. Med 

den samme tendens til ae præparaterne bliver 

smukke, ridstypiske, historiske, forsynet 

med for små etiketter på mærkelige fremmede 

spcog - stinkende af formalin og konserve

ringsmiddel. 

Og alligevel bærer vi disse relikvier i en snor 

ved hjerter. Kunst hører i dag sammen med 

fotografi på dette plan og repræsenterer 

stærkest tanken og realiteten i kraft af de 

score spørgsmål om identitet, national, 

personlig eller . .... 











SOPHUS BENGTSSON 

Carl Bloch, 
maler, 
ca. 1890 (NMF) 





Bjørn Wiinblad, 
1971 





SUSTE BONNEN 

Gudrun Poulsen Rigmor Mydtskov 





NANNA BISP BUCHERT 

Suste Bonnen, 
1991 





Nanna Hertoft, 
1991 

Herman Stilling, 
1975 
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FERD. CAMMER (1821-1888) 

Malerne Otto Haslund, 
Pietro Krohn og 

foran Albert Price, 
1863 (0KB) 



Steen Bach Kristensen, 
1990 

Michael Mørch, 
1989 

GERT SKÆRLUND ANDERSEN 



»Pottemageren« 
(DKB) 



Einar Nielsen, 
c. 1936 

Mogens Zieler, 
c. 1936 

AAGE FREDSLUND ANDERSEN (1904-76) 

Ukendt kunstner 



AAGE FREDSLUND ANDERSEN {1904-76) 

Fritz Syberg med datteren 
Besse Giersing, c. 1936 

Gotfred Eickhoff, 
C. 1936 







TH. ANDRESEN /1892-1988/ 

Maleren 
Michael Ancher, 
1918 (0KB} 

M<1 leren 
Gudrun Trygv<1r dott 1r 
Reyk1av1k Island 1986 
• Gunna 

ANDERS ASKEGAARD 



Malerne 
Fr. Foss og 

Vilhelm Kyhn (sid.), 
ca. 1868 (NMF) 

FOTOGRAF ANONYM 





Erik Ortvad, 
maler, 1987 





Rigmor Bak Frederiksen 
maler, 1991 ' 

Erik Nyholm, 
keramiker, 1981 



HOLGER 
DAMGAARD 

(1870-1945) 

Billedhuggeren 
Kai Nielsen, 
1916 (0KB) 



HERBERT DAVIDSEN (1902-1971) 

Arkitekten 
Poul Henningsen, 
ca. 1938 (0KB) 



Maleren 
Joachim Skovgaard, 
ca. 1920 (0KB) 

FREDERIK DITLEV DUCKERT 
(1885-1976) 



PETER ELFELDT 
(1866-1931) 

Frederik Chr. 
KiærSchou, 
maler, 
ca. 1890 (NMF) 



Carl Neumann, 
maler, 1880 (NMF) 

Vilhelm Marstrand, 
maler. ca. 1870 (NMF) 

P.S. Krøyer, 
maler, ca. 1880 (NMF) 

HANSEN & WELLER ATELIER 
(1877-91 I KBH.) 

Carl Locher, 
maler, ca. 1878 (NMF) 



AXEL E. HANSEN 

Maleren 
Paul Fisher, 
1895 (0KB) 



BO HANSEN 

Jorgen Thorsen. 
Jens kunstner 



Anders Matsson, 
fotograf 

Colonel, 
fotograf/konceptkunstner 

Tom Benzon, 
fotograf 



frank Watson 



Nobert Stockheim, 
kunstner 

Michael Brammer, 
kunstner 



Maleren 
Elisabeth Je · 
'Baumann nchau 

ca. 1870 (0KB) 

Je~sAdolph 
Jenchau 
billedhugger 
ca. 1880 (NMF) 





Arne Haugen 
Sørensen, 
maler, 1983 

OLE HAUPT 

Franciska 
Clausen, 
maler, 
1985 



Niels Nedergård, 
maler, 1983 





Max Ernst 
Athen ' 
1963 ' 



POUL /8 HENRIKSEN 

Mines Argyrak,s. 
Athen, 1962 



POUL IB HENRIKSEN 

Teddy Sørensen, 
Aarhus, 1988 Kai Fuhrer, 

Aarhus, 1985 





Willy Ørskov, 
Paris, 1967 

Casper Heiberg, 
Paris, 1967 





HOLGER HV/LSOM (1883-1953) 

Otto Matthiesen, 
maler, 1922 (DKB) 



Robert Storm 
Petersen, 
tegner og 
forfatter, 
1940 (0KB) 

HERDIS JACOBSEN (1893-1982) 



Anna Marie 
(Carl) Nielsen, 
billedhugger, 
1943 (0KB) 



JUST JERNDORF 

H Gruppebillede 
» ulekompagniet« 

1871 (0KB) , 



GUNNAR JESPERSEN 

Portræt af 
Galder (AAK) 

Calders værksted, 
(AAK) 





TEIT JØRGENSEN 

Per Kirkeby 
i Chiapas, 1971 

Per Kirkeby 
på Læssø, 1990 





ANNA KNUDSTRUP ANDRESEN 
{1884-1959) 

Michael Ancher, 
maler(NMF) 

Laurits Tuxen, 
maler, Skagen, ca. 1920 (NMF) 



Anna Ancher, 
maler(NMF) 

Anna og Michael Ancher 
i boligen på Skagen (NMF) 



KLAUS KURUP 

Kai FOhrer 
i sædvanligt ondt lune 





TOVE KURZWEIL 

Henrik Brahe 





CARSTEN LANGKILDE 

Finn Have på Glyptoteket, 
maler, 1985 
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Finn Nygaard 
grafiker, 1983' 

Finn Have 
maler, 1982 





Margit Hinke, 
fotograf, Wien, 1984 

Margit Hinke, 
fotograf, Wien, 1981 



FINN LARSEN 

Torben Ebbesen 



J J. 
rr-~ _ ..;i 

J . ~~ 



ADOLPH LØNBORG (1835-1916) 

Niels Wivel og 
hustru Johanne Givskov, 
1880 (NMF) 

Einar 
Matthison-Hansen, 
1900 (NMF) 



Edward 
Harald Bentzen, 
billedhugger, 
ca. 1885 (NMF) ;,. 
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ANN MALMGREN 

Ikon 
Stuart Mc lntyre 

Ikon 
Søren Harder 

Ikon 
Katrine Nyholm 





SUSANNE MERTZ 

Erik Dietman, 
1978 

Bjørn Nørgaard, 
1977 





Lise Malinovsky, 
1984 

Torben Christensen, 
1975 





MICHELSEN 

Otto Matthiesen, 
maler, 
1933 (0KB) 
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Jesper 
Beck Nielsen, 
fotograf 

FRANK MUNDT 



Egpn, 
fotograf 

Preben Møller, 
fotograf 



Tage Poulsen, 
fotograf 

Saren Svendsen. 
fotograf 

FRANK MUNDT 



KARIN MUNK 

Lars Bo, 
grafiker, 
Paris 1990 



Ragna Braase, 
billedkunst, 
Macoussis 1990 

Ib Braase, 
billedhugger, 
Macoussis 1990 
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BUDTZ MULLER (1837-1884) 

Elisabeth 
Jerichau Baumann, 

maler, 
ca. 1870 (NMF) 



Jo Selsing , 
fotograf 

Finn Rosted, 
fotograf 

RIGMOR MYDTSKOV 

rne op taget Portrætte kken 
til udsendel.sef~f 

1989 "Fotograferne . 



Henrik Saxgren, 
fotograf 

Leif Schiller, 
fotograf 





lngeAasmul, 
fotograf 

Marianne Grøndahl, 
fotograf 



Per Bak Jensen, 
fotograf 

Erik Petersen, 
fotograf 



A. T. NEUBORG (1795-CA. 1866) 

Bertel Thorvaldsen, 
billedhugger, 
1840 (DBK) 





NICK 

~ 
r-u;,., 
ø ·· 

Manse Nejkandf 





Kaj Flommer 





GREGERS NIELSEN 

Gregers Nielsen, 
Per Arnold i og 
Jørgen H. 
Sørensen, 1967 





Poul Gernes 
1969 ' 

Helge Refn 
1983 ' 





RIE NISSEN (1904-1988) 

Maleren 
Oluf Høst, 

1940 (0KB) 





Knud Nielsen, 
1957 

Ole Schwalbe, 
1957 





Søren Georg Jensen, 
1957 





OLE HEIN PEDERSEN 

Sally Man, 
USA, 1990 





POUL PEDERSEN 

Svend 
Wiig Hansen, 
1989 





Svend Wiig Hansen, 
1975 

Karin Nathorst Westfeldt, 
1962 





Emil Gregersen, 
ca. 1955 

Søren Bentsen, 
1962 





THOMAS PEDERSEN 
(1900-1975) 

Åge Fredslund Andersen, 
1942 





Harald Borre 
(bromolie). 
1933 

AsgerJorn, 
1970 





Mogens Bøgild, 
1948 

William H. Johnsen, 
USA, 1934 
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LARS PRYDS 

e-lw.u WIJt/1 
~ fo11Yl-f 
~GM.v,,l,A 

YI 
"rl/~O 

Yoko Ono, 
la Biennale di Venezia 

1990 ' 



Philippe Starck, 
la Biennale di Venezia, 

1990 



RoverThomas, 
la Biennale di Venezia, 

1990 



Naomi K b 
la Biennale lnt 

0
d ayashi, . e laTa · 

Lausanne, rnat'sserie, 



AAGE 
REMFELDT 

Fotograf 
Herdis Jacobsen 
(AAK) 





BENT RIIS 



tmaler og 
Hos k_uns Otto Poulsen filmfremviser 

2 
# 

3 # 1, # ' 



VIGGO RIVAD 

Robert 
Jacobsen 





Jb Geertsen Arne Haugen Sørensen 





HANS 
ROBERTSON 
(1883-1950) 

R. Broby-Johansen, 
1935 (0KB) 



Lauritz Prior, 
billedhugger, 

ca. 1870 (NMF) 





Klaus Ørntoft, 
Odense, 1987 

LARS SCHWANDER 

Sharon Fischer, 
Odense, 1987 



Jes Fomsgaard, 
Kertinge, 1990 

Jim Dine, 
København, 1990 

Jon Petter Havnerås, 
Kbh. , 1987 



ALBERT SCHOU 
{1849-1900) 

August Saabye, 
billedhugger, 
1895 (DKB) 



MAX SCHOU 
(1878-1944) 

Maleren og 
billedhuggeren 
J. F. Willumsen, 
1939 (0KB) 

Ingvar Cronhammer 
med sine høns 





Kunst i Aarhus ... 
Per Kramer, Klaus Bahnsen, 
Hans Krull og 
Peter A. G. Nielsen 

Poets in the snow: 
Allen Ginsburg, 
Steven Taylor og 
Peter Orlovsky 



. ~, .• ·• . '•~.-

Morten Tøgern 
i en bunker 

Peter Goldfield 



EwaZieba 

Tom Sandberg ... 
T.S.og 
Ellen Christiansen 





Selvportræt 



Billedhuggeren 
Stefan Herrik 

LIS STEINCKE 



Maleren 
Bo Thobo-Carlsen 





RUDOLPH STRIEGLER 
(1819-1881) 

Maleren 
Elisabeth 
Jerichau 
Baumann, 

1861 (DKB) ca. 





He~ning 
Christiansen 
1991 • 





Christian Lemmerz. 
1991 . 





Berit Jensen, 
1991 





VILHELM TILLGE 
(1843-1896} 

Maleren Otto Bache, 
1883 (0 KB) 

Maleren P.S. Krøyer, 
1883 (DKB) 





FINN THRANE 

»Sigurd Swane i haven på malergården« 
# 4 



»Sigurd Swane i haven på malergården« 
# 1 



»Sigurd Swane 
i haven på 
malergården« 
# 5 



»Sigurd ~wane 
i haven pa 
malergården« 
#2 

»Sigurd ~wane 
1 haven pa 
malergården" 
"3 



å dødslejet«, . d Swane P »S1gur 1973 





KARSTEN WEIRUP 

Robert Jacobsen, 
.. Ny Glaskunst« 





Joseph Vosuth 





INVITEREDE FOTOGRAFER 

Gere Skærlund Andersen 

Karensvej 19, 

8220 Brabrand. 

Aage Fredslund Andersen (1904-76) 

- ved fotograf Poul Pedersen. 

Anders Askegård 

Sønder Boulevard 63, 

1720 København K. 

Lars Bay 

Lemmingvej 38, 

8632 Lemming. 

Morten Bo 

Amalievej 4, 

187 5 Frederiksberg C. 

Suste B6nnen 

Øsrbanegade 21, 

2100 København Ø. 

Nanna Bisp Biichert 

Frederiksborgvej 16 A, 

2400 København NV. 

Bo Hansen 

Borups Alle 25, l. th., 

2200 København N. 

Ole Haupt 

Askovvej 33, Åside 

4733 Tappernøje 

Keld Helmer Petersen 

Kristianiagade 14, 

2100 København Ø. 

Poul Ib H enriksen 

Dr. Margrerhes Vej 83, 

8200 Århus N. 

Teit Jørgensen 

Rosenvængers Alle 14, 

2100 København Ø. 

Klaus Kurup 

Gl. Munkegade 4, 

8000 Århus C. 

Tove Kurzweil 

Amaliegade 28, 

1256 København K. 

Carsten Lang kilde 

Skovly 16, 

8300 Odder. 



Finn Larsen 

Chrisriansborgvej 4, 

8900 Randers. 

Ann Malmgren 

Guldsmedgade 38, o.g., 

8000 Århus C. 

Susanne Mertz 

Nørrebrogade 5 C, 

2200 København N. 

FrankMundt 

Samsø Folkehøjskole, 

Skolebakken 8, 8305 Samsø. 

Karin Munk 

Thunøgade 31, 

8000 Århus C. 

Rigmor Mydtskov 

Øsrbanegade 7, 

2100 København Ø. 

Nick 

Norsgade 16, 

8000 Århus C. 

Gregers Nielsen 

Asgårdsvej 8, 

1811 Frederiksberg C. 

Ole Hein Pedersen 

de Mezas Vej 9, 

8000 Århus C. 

Poul Pedersen 

Nørre Alle 44 B, 

8000 Aarhus C. 

Thomas Pedersen (1900-7 5) 

- ved fotograf Poul Petersen. 

Lars Pryds 

Mindegade 8, 1., 

8000 Århus C. 

Jytte Rex 

Valkendorfsgade 20, 

1151 København K. 

Bent Riis 

Borgmesrervej 26, 

8700 Horsens. 

ViggoRivad 

Kasrrupvej 1, 

2300 København S. 

Lars Schwand er 

Amaliegade 28, 

1256 København K. 

Saul Shapiro 

Magnoliavej 12, 

8260 Viby J. 

Lis Steincke 

Dronningensgade 5 2, 

5000 Odense C. 

Søren Svendsen 

Nørrebrogade 5 C, 

2200 København N. 

FinnThrane 

Sandbjergvej 234, 

5380 Dalby. 

Karsten Weirup 

Schachsgade 5, 

1365 København K. 



KORT OM GALLERI IMAGE 

Galleri Image i Århus er Danmarks ældste 

galleri for focografisk kunst. Galleri Image er 

organiseret som en forening med to fraktioner 

i sir regi - »Galleri Image« og »Kunstner

gruppen Image« - bestående af aktivt 

udøvende fotografer. 

Image's formål er at udbrede kendskabet til 

fotografiet som er kunstnerisk udtryks

middel, hvilket sker gennem vor udstillings

og udgivelsesvirksomhed. 

Galleri Image er er non-kommercielt 

foretagende og drives af en gruppe aktive folk 

med en ikke uvæsentlig større fra især Århus 

kommune og Image srørremedlemmer. 

Om Galleri Image er der bl.a. sagt følgende 

af Tage Poulsen i bogen: »Sølv og Salte -

focografi og forskning«, Tove Hansen, 

Forlaget Rhodos 1991: 

»For Image fotografisk Galleri i Århus 

lykkedes der ar opnå kunstanmeldernes 

bevågenhed og skabe opmærksomhed om 

fotografien . 

Iniciacivec udgik fra er aftenskolehold i 

fotografi omkring den herboende amerikan

ske fotograf Fred Lichc. Gallerier begyndte 

sin virksomhed i 1977, i en rid, hvor der 

miljøskildrende og journalist-dokumentari

ske fotografi var dominerende. 

Image brød med denne tradition og lagde 

vægr på et focog raf1, der var eksperimente

rende med både bil ledsyn og fotografiers 

konceptuelle udtryk. 

Udstillinger af unge eksperimenterende 

tjekkoslovakiske, polske, amerikanske, 

engelske og spanske fotografer vekslede med 

udstillinger af danske fotografer, som der 

hidtil ikke havde været megen opmærksom

hed om. Men også mange af de score, 

internationale anerkendte fotografer blev 

udstiller: Diana Arbus, Duane Michels, Fay 

Godwin, Imogen Cunningham, Keld 

Helmer-Petersen, Christer Srromholm og 

Eugen Argec. 

Med Image's vægr på den søgende og 

eksperimenterende fremfor den skildrende 

og dokumentariske focograf1, blev der igen 

legitimt at eksperimentere med det fotografi

ske udtryk. Med sin udstillingsvirksomhed 

har Image, fotografisk galleri styrket 

bevidstheden om fotografier som kunstnerisk 

udtryksmiddel og givetvis også fremmer det 

odenseanske initiativ til Museer for 

Focokunsr«. 



Foruden vore udstillinger, foredrag m.v. i 

vorr eger galleri, har vi i Image ligeledes 

arrangerer en del udstillinger for og i 

samarbejde med andre udsrillingssreder såvel 

her i lander som i udlandet. Blandt disse 

udsrillingssreder kan nævnes: Aalborg 

Kunstmuseum, Aarhus Kunstmuseum, 

Journalisrhøjskolen, Museer i Brno, Fotogra

fisk galleri i København , kunstforeningen af 

1847 eec. 

Også i Aarhus Fesmge har Galleri Image 

igennem årene været aktiv på udstillings

fronten med udstillinger af såvel enkelt 

fotografer som srørrere tematiske projekter. 

Bedst kende er nok fesmgeudsrillingerne 

»LOOKING EAST» i 1990 og 

»56 GRADER NORD« i 1991. 

Carsten Langkilde 

Image kom næsten i »læ« for efterclrsstormen, 

november 1991. 








