


Haisommer 
Det er dejlig å være norsk i Dan-
mark. Hvor dejlig det er å være vert

skap foret feriesenter på Mois med 110 
prosent nordmenn på gjestelisten? 1)a, vi 
gjør som vi gjør l\iemme; griller og drekker. 
Vi sover ikke bort sumarnatta, og grillfog'en F T GRAFISK 
legger et lett blålig skydekke over molbolandet TIDSSKRIFT 

som vi elsker - uvisst av hvilken grunn... 
Om det er lJarr grillosen som skaper et etasjeskiUe 

Nr. 2!XD4. Stiftet 191 2. Argang 86 mellom oss ogHam der oppe, vet jeg ikke. Trolig kom-
NFT - Norsk Fotografisk T,dssknft 

mer det litt sigende fra Great Britain som ikke er så stor UtgIVer: Norges Fotografforbund 
lenger, og Ruhr der det aldri roer seg. Men det kommer sta Organ for protes/onelle fotografer 

og fotobranslen I Norge 

ISSN: 0332·8597 
die noe ned, i overenstemmelse med dikterens ord om at 
bygersom går og kommer, det er den danske sommer. Og opti
mister som vier,lige ud! kaller vi det ikke gråvær, men kultur
vær. Danakesommeren skiienker oss utrolig mye tid til å gå påm_.gallerier, gamle fregatter i tørrdokk og håndhilse på kon

_ 

ItaDtgapende baier i et akvarium - i Grena. Medjevne mellomrom 
t:iIfredaItiIIe de uhyggelige fiskenes begjær etter noggo attåt. som det 
betiOemøynetøjura-periode. Mat ikke fiskene! står det. Likevel stikker 

2(0)..6 17.11 . 07.12. 
0I8IIDØIl molbo hAnden ned i dypet av den danske haisommer, og 

....JVertaldappen etter det fryktede, men mislykkede angrepet. De 

.'''..fm ..... uansett advarslene som star på skiltene. 
øpå på sirkus nAr vi får pause-besøke elefantene backstage og bak 

ltllierhet;sn,ett; det er alltid noen som forserer sikkerhetsnettet som en 
Inclenrnåls fisk og får seg en dejlig smekk aven irritabel snabel. 
De bare måtte... 

Sony, kjære leser, men mer bloddryppende ble ikke mine feriebilder fra den 
danske haisommer. 

Knut Evensen 
Bettum gård, 03.09.2000 

Kommer ut seks ganger årlig . 
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Barnas øyne 
Iløpet av 1999 fotografelte flere skoleklasser nmdt i fylkene med engang
skameraer. Motivene var det som opptok bruna. Prosjektet ble igangsatt 
og ledet av folOgraf Annelise Jackbo, og presentert i NFr 
99-5. Fotografiene er blitt til utstiUing, og det er satt tekst til bildene. 
Utstillingen harvælt i Finland ogen rekke steder i Norge. I alt 15 000 har 
hittil sett utstil.lingen. 

Her er pappa og storebror. Han har masse Mr. Han skal klippe seg. 
@: Jørgen Hansen, 9 år. Elvebakken skole. Finnmark. 

Seniorkonsulent 
Geir Holme 
tre ffer du fra 21.08.00 i Speeler 

Dislribusjoll i Gladengveien i 
. bilbyen" i Oslo. Den tidligere 
lllierfota- medru'i:l€ideren med 
tilnavnet Mr. Hasselblad skal 
hjelpe fagfotografer med helhetligc, 
profesjonelle løsninger; alt fra 
kamera og -bakstykke til Mac og 
progranlVarc for billedbehandling 
og -adminis trasjon. Digitale 
løsninger fra danske P/Ulse One, 

lysutstyr fra franske Balcar og 
ellers mya annet staselig utstyr 
fra E.PSOIl , Fujitilm , Koda", Agfa, 

Canon . Polaroid, Ma nfrollo, 

Pallodi.a ... osv osv. Du kan 
gratulere ham pa 
geir. holme®specler. no 

Ny seniorkonsulent i Speeter 

DistribusJon. Geir Holme. 
@:Specter DistJ'lbusjon. 

Are K. Skeie 
som mange kjenner som represen
tant for K6InMesse og Phol.okina i 
Norge, slutter i Norsk-Tysk Hall 

d.elskamrner etter fem å r i stilling
en for å begyrme i soflwarefirmaet 
Viewpoin t AS. Den 26-arige økono
men Annette Aasen er ansatt 
som Skeies etterfølger. 

Lyd & Bilde 
Multimedia 2000 
For de datainteresserte er Lyd & 

Bilde Multimedia 2000 i Oslo 

Spelztrum et vik tig sted. Messen 
grav stabelen 28.09.-01.10. 

Camera Natura 
med norsk fotograf 
Det er ikke noe spesielt med det, 
men Tom Schandy fm Norske 

Naturfotogmfer har en tankevek
kende arti kkel over temaet Hua 

Iwr d.u a melde? Scha.ndy filosofe
rer fint rundt dette med flotte foto
grafier. ja vel. Men hva. forteller vi 
med fotografiene? Fram med jour
nalisten! Et praktfullt tidsskrift 
fOl' den naturfrel,te. Det koster 
285 kroner pr. r for oss «nOrrbag
ga" ,. E-post: info@med ia2J.se 

Kodak sender 
Torbjørn Tandberg til India 
I den nordiske fotografikonkur

ransen Gul! kom det i.nn over 1300 
arbeider. Torbjørn Tandbel-g 
vant elegant med sitt fotografi av 
Ju lie . 

Kjære Bildebruker 
Som vedlegg til s iste nummer av 

NIT fikk du en ny brosjyre om !l 
bruke bilder. Lekker design og for
ståel ig tekst. Det er Norshe Bilde

byråers Forening , Norske Rekla 

mefol.ografer, Norges Fotograffor· 

bund, Norske Naturfotog rafer; Bio

foto, Norsk Selskap for Folografi 

og Institusjon",,> Fotografenes Fore
lIillg som star bak den instruktive 
trykksaken. 

SVARTHVITT 
kulturhistorisk fotografi 
Norsk Mu.sellm.sllt uil,fin,1! - Foto

sekretariatet og No".." Fotohi., to· 
I'i.sk ForeIl ing gir ut tid,~kriftd 
SVARl'l-NITT kultllrili"I""i, }, 

fotografi. Argangen er den 16., 
men innpakn,ingen er ny. Et riktig 
lekkert og informativt tidsskrift 
hvor du kan finne masse om foto
bevaring i Norge. Spennende ruti
kler om forhenværende kjemper 
som Wilse i siste utgave - samt 
r, d og dåd. 

Hamsun inspirerer 
Bjørn Erik Olsen 
Nordlands-fotografen Bjørn Edk 
Olsen er en stor beundrer av 
Hanlsun. Han har nylig lag-et en 
bok med bilder som kunne væ rt 
illus trasjoner til Hanlsuns bøker. 
Ofte tru· det lang tid å vente p det 
rette lyset. Da har Olsen alltid en 
Hamsun-bok i sekken. 

Schrøder og Melhuus 
fusjonerer 
De to trønderselska pene dannet et 
nytt fi.rma pa fiO/50 basis fra og 
med 01.09.00. Foto Sch"ode rs 

butikker og fotograf1/-ine Mel

huus Portrellstudio blir holdt 
utenfor. Foto Sdmxler fortsetter 
som selvstendig selskap innen 
fotobutikker og eiendom under 
ledelse av adm. dir. John 
Syt-stad. Det ny.e finnan avncl er 
ikke klart enna. I pressemelding
en frl'rnheves det at de to n,maene 
har kunder og produkter som vil 

utfYl.le hvcrandre. Leder for det 
nye firm aet er adm. d.ir. Torg.;m 
Melhuus, og lokaliseringen hlir i 
Mediallll set . POItrettproduksjonen 

,'il være i gang fra 01.10.00, og 
amatøtproduksjonen innen 
01.01.01. Gratulerer' 

Scanpix er samlet 
S canpi.t har n samlet alle s ine 
virksomheter i VG-bygget i Akers
gaten. Ikke nok med det. Fi.rmaet 
har ogs via portalen Pi.cturegate 

gjOlt det mulig å søke i de srunar
beidende billedbasene og ta en spe
s ifisert faktura. Omslaget til fu
maets nye magasin PIX viser den 
engelske CO/nem Press-fotografen 

Rankin WadeUs nakenbi.lde av n.i 
kvi.nner; « ...stolte og i kontroll over 
situasjonen", 

Scanpix' nye magasin Pix viser selv
bevisste. stolte og nakne kvinner. 
©: Rankin Wadell. 

Leif Preus med bok 
om Asgårdstrand 
Leif Preus trenger ikke store pre
sentasjonen i norsk fotobransje. 
Men ikke alle kjennet' til at han 
har gitt ut en del bøker om onm;
der han er glad i. Vi husker bok om 
natw-fotogrrueJi.ng, HoJi.en og Bor
re. Denne gang er det Åsgård
st.rand som fru' oppmerksomhet I 
med boken Signert AsgdrdstmruJ. 

I forbindelse med at boken kom I 
mer i nytt opplag, utgir ogsa Leif 
Preus en single-CD med sangen 
Oslofjorde ns perle. f 

(J\!oliort/I'Il .\ pall' I 
1" 1" \: :' .. n''''''ilHI "",lO " il 

" ~~ :~'l .~ Co ~,'~.:. 
"'_l'- ::Ji:... "!.' 

...... , 

Preus-CD med Oslofjordens perle. 

@: Leif Preus . 

http:natw-fotogrrueJi.ng
http:01.01.01
http:01.10.00
http:utfYl.le
http:01.09.00
http:grafier.ja
http:28.09.-01.10
http:21.08.00
mailto:cato@arveschoug.com




.-E-~-El-E-N-

Redigert av Cato Arveschoug cato@arveschoug.com 

Annie Leibovitz 
på Louisiana 
Annie Leibovitz viser sine port
retter på Lousiana Museum of 
ModernArt nord for KøbenhaVll. 
UtstiUingen heterStardllst. Hun 
viser 178 arbeider. noen fTa boken 
Women med bilder fra 1970 til 
1999. Utstillingen er pen til 
26.11.2000. Dette museet har i 
alle . vært et vikt ig sted for søke
re etter god fotografISk kunst. 
Merk deg at Visjon og Virlælighet 
er ut,; ti Ilingen om det 20. århun
dre, og den holdes oppe til 
14 .01.01 og Magn.um - Verden 
NU viser fotogra fi 1989-1999 fra 
26.01.-22.04.2001. 

Katalogen tilAnnie Leibovitz-UCStll
lingen på danske Louisiana. 
© : Annie Leibovitz. 

Svenske fotografer 
tar seg over grensen 

Flere svenske fotografer har tatt 
seg over til USAogjobber etter
hvert derfra. Eva-Marie 
Johansson fortel.ler at hun slo 
seg ned i New York, men slo først 
gjennom etter mange å r. Jobber 
mest for motemagasiner. Pel.le 
Bergstrom og Hans Gedda får 
jobber via agenter. Beggejobber 
med reklame, men Gedda legger 
vekt p bruke sine po,trett
kunnskaper i reklamejobbene. 
Hans hjemsted er fortsa tt Sveri
ge. men han er mye på farten. 

Volvo lanseres digitalt 
Lennart Pettersson ble enga
sjert til å fotografere for Volvos 
lansering av ny V70-modell. På 

grunn av tidsnød matte han velge 
pt digitalt kamera. Det ble Kodak 
DCS 560. som han siden har 
brukt mer og mer. 

Torbjørn Rødland 
stiller ut i Paris 
FotografTorbjøm Rødland har 
i sonuner hatt en utstilling på det 
prestisjetunge Cen/.re Pompidou 
i Paris. UtstiUingens naVll er 
Elysian Field. 'egen avdeling kalt 
Drømmeresidensen har unge 
Rødland hatt sine fotografier fra 
norsk natur. Rødland har siden 
han gikk ut fra KunsthORskolen i 
Bergen i 1995 hatt en rekke utstil
linger verden over. , fjor var han 
med p Biennalen i Venezia. 

Rogalands-fotografer 
i Frankrike 
Syv fotografer fra Rogaland som 
kaller seg Gruppen Foto Nordic. 
har i sonuner deltatt på en utstil
ling i byen Ai.des-Bains, en times 
kjøring fra Albertville. Utstilling
ens tema va r Contrastes og hver 
av fotografene sUite ut fem foto
grafier. Fotografene er Siv 
Sivertsen, Jeanne Apelseth, 
Jostein 0ksne, Harald 
Brandsberg, Morgen Heisel
berg, Torbjørn Heggheim og 
Ivar Lein-Mathisen_ 

Per Fronth innkjøpt i USA 
Fotokunstneren Per Fronth opp
holdt seg i fl ere å r blant indianere 
i Brasils regnskog. Nå har han 
solgt tre arbeider til Broohlyn 
Museum ofArt. Fronth sier han er 
s tolt over å bli representert i en 
samling som kunstnerisk både 
har historisk og visjonær tyngde. 

PMA: Åtte prosent 
økning av filmsalg 
PMA informerer om a t salget av 
amatørfilm har økt med 8,3 pro
sent i perioden mai 99-april 00. 
Tankevekkende i disse digitale 
tider. Ellers fortsetter PMA med 
sitt informasjonsarbeid med en 
konferanse i dagene 12.-15.10.00. 
Mer p www.omai.org 

Utstilling i Chicago 
The Museum ofContemporwy 
Plwtography Colom.bi!:!. College 
Chicago er et langt navn på et 
museum. (Har vi et lignende 
eksempel i Norge, i Horten 

f. eks.?) I september blir det vist 
arbeider av fotografene Anna 
Fox, Barbara Kasten, Seydou 
Keita og Tracey Moffatt. 

Lomographic S.ociety 
International i Oresund 

Lomografi på sitt mest eksklusive? 
©: Ukjent lomograf. 

Ijuni ble det iverksatt diverse 
arrangementer p begge sider av 
Oresund. 'Malmo ble det stilt ut 
5000 fotografier tatt med det mer
kelige kameraet Lomo. På Køben
haVll-siden var det en utsti lling 
på 10000 fotogTafier samt et stort 
show i en kino. Du kan lese mer 
p, www.I.omo.comlma./mo-copen
hagen 

Dansk fotokunst 
Museu m for fotokunst - Brandt.s 
Klædefabrik er kjent for gode 
utstillinger. 08.10.00 avsluttes 
utstillingen til Carlos Jurado 
(Mexico). 'sin hjemby har den 70
årige fotografen gurustatus. I sep
tember er det Odense Fota ]l-ien
nol.e IFestival ofLight. I samme 
periode kan du nyte koreansk 

fotografi. Fra 14.10.-07.01.2001 
kan du se utstillingen Angående 
fotoau.tomaten. Fotografene Cen.

dril!iJn Belunger (Frankrike). 
Herman Costa (USA), Liz Ride
al <England) og Jan Wenzel 
(Tyskland) har sett nærmere på 
hva man kan gjøre med produk ter 
fra en fotoautomat. I tillegg vil det 
avholdt eksperiment-pregede 
ut,;tillinger, fortrinnsvis av dan
ske kunstnere. 

Hasselblad Center i høst 
Hasselblad Center byr i tiden 
30.09.-12.11. på Adam Broom
berg og Oliver Chararins utstil
ling ]l'ust Ex-Vota. 18.11.-07.01. 
inntar Charles Jones utstillings
lokalene med The Plant Kingdom. 
I Konstlwll.en kan du se årets 
Hasselbladpris-vinner Boris 
Mikhailov i tiden 25.11.-14.01. 

Fra serien Trust. ©: Adam Broom
bergi Dliver Chanarin. 

Tsjekkiske fotografer 
stiller ut 
I Tsjekkia har det i ..alle ru-,. vært 
et aktivt fotografisk kunstnennil
jø. Fra tid til annen får NFT invi
tasjon t.il å se utstillinger. Denne 
gang gjelder det William Hopp 
som stiller ut fotografier under tit
telen Under the shin i Praha i sep
tember. Kare, Kasparik hadde 
en utstilling i august. 

Thorenfeldt til Sverige 
Dag E_ Thorenfeldt 
skal til Soderhamn til 
den fjerde fotobiennalen 
og holde en forelesn.ing. 
Biennalen skal være i 
tiden 30.09.-29. 10. 
Les mer på 
www.gJ8k.se lfb·iltml 

Oag Thorenfeldt in 
action med en viss for
svarsadvokat som nor
malt hverken lar seg 
blende eller Staffere ut på 
noe vis. 
©: Oag Thorenfeldt. 

http:www.gJ8k.se
http:25.11.-14.01
http:Konstlwll.en
http:18.11.-07.01
http:30.09.-12.11
http:08.10.00
www.I.omo.comlma./mo-copen
http:Colom.bi
http:www.omai.org
http:12.-15.10.00
http:14.01.01
mailto:cato@arveschoug.com
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Hitachis nye prosjektor 
kalles Hitachi CP·S220, veier 2,35 kg og mestrer både SVGA- og XGA
oppløsning. Lavt støynivå og kOlt avstand for full visningsflate skal 
være gode salgsargumenter. 

Canon øker på 
Canon står virkelig på for li utvik
le nye og bedre digitalt utstyr. 
Parallelt med stillfoto går utvik
lingen a v video sin gang. Canon 
PowerShot S20 er allerede blitt 
godt mottatt i markedet. Bortsett 
fra en oppløsning på 3,34 mega
pixler (2048xl536), kan kameraet 
skilte med en stor vidvinkeI - til
svarende 32 på 35 mm og i andre 
enden 64 mm. Prisen er på 8-9000 
k:i'Oner. 

Kopier via Internett 
Det store fotolaboratoliet Cewe og 
Agfo har innledet samarbeid om 
et nytt pl'Odukt. Produktet går ut 
pa at forbrukeren sender sine 
digitale opptak via Internett til et 
laboratorium som printer ut bil
dene pa vanlig fotopapir. Det skal 
bli spennende il se om dette setter 
fart i salget for den vanlige ama
tør. Det er ikke bare de store labo
ratoriene som nå tilbyr denne tje
nesten. Vi leser at. minilaboratori
er også kan printe fra digitale 
medier. 

Sinar med flere 
databakstykker 
Nytt. fra Sinar er at fablikken har 
laget et prisgunstig bakstykke 
med betegnelsen Sinarback 22+. 
Bakstykket kan oppgraderes 
etter hvert (som økonomien 
bedrer seg).. 

Mamiya med billig modell 
Mamiya 645E er cn rimeligere modell i format 4x6 cm. Man mister 
muligheten til il skifte magasin og søkere, men den faste prismesøkeren 
er god. Du bør nok kjøpe et «speedgrep. for il kwme holde kameraet 
behagelig. Prisen ligger rundt 10 000 kJ'Oner. 

Mamiyas nye lavbudSJett
modell 645E med fast 
bakstykke og fast søker. 
Men likevel et spennende 
kamera .©: Mam;Ya. 

Energizer lanserer 
nytt merke: e2 
Vi må hurtig legge til at uttalen er 
e-square. Også denne gang går 
det på levetid. 35 prosent lenger 
levetid, heter det. 1'2 Energizer 
kommer i en rekke fotobatterier 
utover høsten. 

Olympus G-3030 Zoom 
- ingen smågutt! 
Samme oppløsning som Canon 
S20. Men Olympus C·3030 har et 
kraftigere zoomobjektiv med 32
96 og lysstyrke 2,8. Prisen ligger 
over 10 000. 

Olympus C-3030 er en hard konku!'
rent med mange gode finesser. 
©: Olympus. 

Canon EOS 1V 
Corwnjobber jevnt og tmtt med 
tradisjonelle 35 mm-kameraer. 
Denne gangen er den proffe 
Carwn EOS IV som kommer til 
folket. De viktigste nyhetene på 
dette kameraet er at det tåler mye 
vann (uten li være undervanns
kamera). Autofokussystemet er 
spesielt med øyestyting i tillegg til 

autofokus og manuell fokus. 45 
fokuspunkter skal vel rekke til 
det meste. Bljtzsystemet er en vi.r
kel.ig forbedring. N li kan d u ra til 
den balanse du ønsker mellom 
bakgrunnslyset og butzlyset. 
Kamerahuset ugger p ca 14 000 
eks. MVA. 

Linux 6.0 Red Hat 
Det finske dataprogrammet 
Linux kjenner vi som Microsofts 
største utfordring. Linux er gra
tis. TidUgere var det ikke tilbud 
om brukerstøtte, men dette er løst 
med Red Hat 6.0- versjonen. Pro
grammet bUr installert i flere og 
flere PC'er og nettverkstjenere fra 
diverse fablikker. Flott for oss for
brukere å kwme velge program! 
Mer på www.redhat.com 

Kodak med nye filmer 
Alt er ikke butt digitalt! Kodak 
har kommet med en ny serie fil
mer. Nå lider du valgets kvaler 
mellom naturuge farger eller met
tede farger. Alt lurt inn i 100, 160 
eller 400 ISO. Filmene skal være 
greie å kopiere, da de er ensartede 
tross forskjellig fargemetning og 
følsomhet. Ekwchrome er ogsa 
blitt fornyet. 

Polaroid med 
spennende programvare 
Polaroid jobber intenst med 
utvikle sitt passbiJdekonsept. Den 
nye programvaren Polaprint gjør 
det mulig å forbedre og skrive ut 
bilder fra en rekke ulike kilder. 
Du kan kople på PC'en og skrive 
ut bilder for dine kunder. 

IBM med prosessor 
på 4,5 GHz 
IBM melder at de har funnet løs
ninger for en raskere og støn-e pro
seSSor. I en vanlig præessor jobber 

alle operasjonene mot en klokke. 
Forskjellen i ffiMs prosessor er at 
det finnes flere klokker, sl.ik at det 
hele løper utt fortere . Men den 
nye prosessoren kommer ikke p 
markedet før om fire-fem år... 

Digtale dokumenter 
fra Arktis 
Den norske biologen Kari a Anne 
Bråthen har vælt med en svensk 
ekspedisjon til Arktisk Canada. 
På denne turen brukte hun et 
Ag/a TBW 99-kamera. Mange 
opptak ble gjort fra luften og satt 
sarrunen til ett stort bilde. Etter 
ekspedisjonen er det blitt utveks
let mange e-poster med fotografie
ne som vedlegg. UtJ'Olig kjapt og 
praktisk. 

Portrettbakgrunner 
Svein Bjur design i Stavanger 
lager lerretsbakgrunner og rekvi
sita for portrettfotografer. Bjur 
har ferdige forslag eller produse
rer etter dine ønsker. 

Fuji med digitalt hus 
Fuji har nettopp lansert sitt nye 
systemkamera FinePix Sl Pro 
beregnet pa Nikon objektiver. 
Kamerahuset bygger pa Nikons 
kamerahus F60. Fuji har utviklet 
en ny CCD. som ordner pixlene 
som åttekanter, ikke som firkan
ter. Disse ligger med 45 graders 
vinkel i forhold til hverandre. Det 
skal gi resultater, slik at du ikke 
kan se forskjell på en analog og en 
digital20x25 forstørrelse. 

Siste nytt: 16,8 megapixler 
lover amerikanske Foueon i et opp

slag i New York 71mes nylig. 
2,5x 1,3 meters fotografier - helt 
skarpe. På markedet om halvannet 
år. NFT kommer tilbake til denne 
nye teknikken i neste utgave. 

http:www.redhat.com
mailto:cato@arveschoug.com
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Norsk fotograf i USA tar ~me out i gamlelandet: 
Per breiehagen. ©: Per breiehagen 

Vi kikker i avtaleboka til Per Breiehagen for 
førsle halvar 2000. 

Suksess eller nederlag 
Per Breiehagen (40) er fotograf i Minneapolis, 
Minnesota , USA. Amerikas tredje største rekla
mesenlrum eller New York og San Fransico, 
men foran Chicago og Los Angeles. Breiehagen 
et.ablerte seg pa slutten av SO-tallet og har job
bet seg frem i el marked der konkurransen er 
knallhard, suksessen er sot og der fiaskoen 
lurer rundt nesle hjorne. For eksempel: En 
anerkjent reklamefot.ograf sl\jøt en action jobb 
ml.>d sitt. innendørs studiokamera. [kke ett. bilde 
var brukbart. «He blew the job. Word spread. 

Now he's out of business ." 

Solskinnshistorie 
Per Breiehagens suksess i USA er pa mange 
m ter en t.ypisk amerikansk solskinnshistorie 
med alle kjente ingredienser, inkludert hardt 
arbeid og en stor porsjon flaks. I 1981 reiste 
unge Breiehagen til USA, studerte journalis
tikk ved University ofMinnesota. Som fersk 
Bachelor ofArts fikk han jobb som bilagsredak
tør i Minnesota Daily, univerisitetets st.udent
avis med et opplag som mang en norsk region
avis vil misunne den. Fattet mer interesse for 
fotografi enn for journalistikk. Tok bilder. Viste 
de m til Jim Brandenburg, Som fikset hans 
første jobb for TIme Magazine. Ballen rullet. 

Fra editorial til advertising 
De første arene var det mye ..editorial work .. for 
store og små nyhetsmagasiner. Dette innebar 
som rege l a fotografere en eller annen skuespil
ler, popstjerne, forretningsmann eller politiker. 
Stille med assistent og utstyr, l;gge opp kamera 
og lys, ta bildet i lopet av noen fa minulter, rig
ge ned og sende filmene med ..express delivery 
from the nearest airporf;" . 

- I å rene som er gått har jeg innarbeidet 

Norsk/amerikansk suksess: 

PER BREIEHAGEN, 
MINNEAPOLIS 
Av Sigmund Krøvel-Velle 
skvelle@online.no 

En måned i Idahoe for å fotografere snøscootere. Cover av 

Minnesotaguvernøren Jesse Ventura for Simon & Schuster. En ukes 

skifotografering i Utah. Cover for USA Weekend Magazine. To uker i Key 

West for å fotografere vannscootere. Så til Moab, Utah, for å skyte 

mountainbike. Til Norge pfl påske- og sommerferie. Innimellom alt dette; 

småjobber for Time, Newsweek og Fortune, hvis det passer og han likevel er 

«in town». 

meg pfI reklanlemarkedet, og det er der jeg nå 
henter de store jobbene, sier Breiehagen. 
"Now I do editorial work only when it suits my 
schedule... 

Smør på brødet 
Det er også i reklamen de store pengene ligger. 
Han legger ikke skjul p at han tjener til mer 
enn smør på brødet. Det er ikke uvanlig at års
inntekten kan regnes i et par millioner - og da 
snakker vi altsa om dollar. 

- Med fem til syv godt. betalte reklamejobber 
av en til to ukers varighet. har du en god rs
lonn. Mye mer enn en nyhetsfotograf som sliter 
hele . ret. Dette gir meg økonomisk og handle
messig frihet. J eg far tid og penger til arbeide 
med egne bildeideer som i neste omgang kan 
resultere i nye oppdrag. 

Ski og sykkel 
Ski og fjellsykling er Breiehagens store liden
skaper. Enhver ledig st.und bruker han i sno
kledde fjellsider eller i det særpregl.>de stein
landskapet i Moab, Utah. Han har med seg ven
ner, kamerater eller profesjonelle modeller. 
Han bærer alle kostnader; de skriver under pa 
en ..model release- som gir ham alle rettigheter. 
Eller han har med kona Lori Evert som er 
fotograf, a~sistent, photostylist og modell. Han 
låner 0b'Sa med seg merkeklæ r og merkeutstyr 
fra de store produsentene som han har kontakt 
med. De nye bildene finner veien inn i Pers 
portfolio eller selges som ..stock photos .. fra 
hans etterhvert store arkiv. 

Portfolioen viktig 
Den store,luksudose portfolioen med A3-bilder 
i hoy kvalitet, montert på stiv kartong, er ikke 
død. Tvert imot er den viktig som aldri før som 
dør, pner til nye oppdrag. All verdens internett
og CD-presentasjoner kan aldri erstatte portfo
lioen. Nå r et stort finna skal bestemme seg for 

fotogrAf, tas beslutningen ikke foran en data
skjerm, men p styrerommet, der de aktuelle 
fotografenes portfolioer går rra hånd til hånd, 
vurderes, kritiseres, roses, sammenlignes - før 
avgjprelsen faller. 

An outdoor man 
Per Breiehagen har et renomme som "an out
door photographer with a talent for adventure... 
Dette har ført hAm b de til Sydpolen og Nord
polen, og to ganger til Gronland. Den siste 
gangen bl ste han over innlandsisen ved hjelp 
av skiseil. Han har fotografert villmarksekspe
disjoner p Ellesmere Island, kajakkpadling p 
Bahamas, brettsurfing p Hawaii, telemarks
kjøring i Colorado og løssnpl\jøring i Val 
d'!sere. På sikt kan han tenke seg å fotografere 
mer for de store reisetidsskriftene. 

Time out i gamlelandet 
Skal en slå seg frem som fotograf i USA, må en 
være villig til å stå P" . ..!t's hard work ... Det er 
snakk om jobbing dag og natt når det er nød
vendig. En fornøyd kunde er din beste garanti 
for nye jobber. Avtaleboken er fullpakket for 
lang tid fremover. Noen hull er det imidlertid; 
paske, sommer ogjul setter han alltid av tid til 
en tur hjem t.il Norge. Da er det time out i gam
lelandet. 

- Det er den eneste form for fede jeg tillater 
meg. Jeg kan aldri reise til et eksotisk feriemal 
for slappe av. For meg er fotografering en livs
stil, ikke bare en jobb. Følgelig villejeg bare 

bruke hele ferien til å ta nye bilder av nye ting. 
Istedet reiser jeg til Norge. Der bruker jeg tiden 
til stå p ski, gå i fjellet eller feriere i steinbua 
oppunder Hallingskarvet. Da kan jeg slappe av 
utcn at jeg nødvendigvis m ta bilder hele 
tiden, sier han. 

- Er det guttedrommen som har gått i op/>, 
ryllelse? 

- Bådeja og nei. Nei, fordi jeg ikke hadde 
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noen bestemt drøm om dette dajeg reiste til 
USA. Drømmen ble til underveis. Og den har 
ikke slatt til ennå - den er i ferd med å gå i opp
fYllelse - men det er fremdeles langt frem! 

Assistent for Brandenburg 
Jim Brandenburg (han med ulvene) vegret 
seg da Per Breiehagen ringte i 1986. Enda en 
fremmelig ung fotograf som ville vise frem bil
dene sine. Riktignok hadde de felles norsk bak
grunn. Men Per maste. Ga seg ikke. Branden
burg kapitulerte. Da han fikk se bildene til Per, 
fikk pipa en annen lyd. Han sa straks talentet. 
Per Breiehagen ftkk på stedet liIbud om å bli 
Brandenburgs assistent de neste seks månede

ne. Han kunne starte neste dag. Og sa selvsagt ja. 
- B de nyttig og bOltkastet, sier han i etter

tid. Bortkastet fordi Brandenburg hadde tatt en 
to års pause fra fotograferingen, og drev bare 
med bokproduksjon. Jeg fikk derfor ikke være 
med p fotografelinger. Derimot tDkjeg meg av 
mye innearbeid, holdt kontakt med forretnings
forbindelser, forlagsfolk , redaktorer. Det var 
nyttig, jeg fikk godt innsyn i bransjen. 

- Jeg er fullstendig selvlært rom fotograf, 
hm- prøvet og feilet. Brukt en mengde film. 
Notert hva rom har gått bra og hva som har 
gått i vasken. Når jeg ser tilbake, burdejeg ha 
vært teknisk assistent for etahlelte fotografer i 
en toårspeliode før jeg tok steget ut i egen eta

biering. Da haddejeg sluppet å lære alt «the 
hard way-. Men jeg har da klart meg, hittil, 
avslutter Per Breiehagen og er slett ikke mis
fornøyd med livet ... 

Flott liste 
Listen over Per Breiehagens faste oppdragsgi
vere er lang. På reklamesiden: Saloman, Pola · 
ris, Mercury, Dislley, Pfizer, EUFeka, Northwesl 
Airlines, Gore-Tex, The North Face, Norrona, 
Daywn Hudson, GeIleral Mills, Texaco, SOIlY, 

Penlax og 3M. 
På den redaksjonelle siden: Natiollal Geo

gmphic, Oulside, Conde Nasl, Ski, Time, For/u
Ile, Newsweek, Paris Match, USA Weekend, New 



York TImes Magazine, Saueur, Minnesota Mon
tht)'_Han har også fotografert CD-cover for 
Janet Jackson (søsteren t il Michael Jack
son ). Da måtte han underskrive en 15-siders 
kont rakt hvor han forpliktet seg t il aldri å gi fra 
seg opplysninger som han har fått i stjernens 
nærhet, og selvsagt heller ikke bilder. 

Pcr Breiehagen har fåu flere bransjeutmer
kelser. Senest fikk han i 1999 Communica/ion 
Arts Aduertising AnnualAlllard of Excellense 
for en reklamekampanje for tidsskriftet Men 's 
Health. 

Film er det som teller 
Pcr Breiehagens fotografiske hverdag er ana

log, og film er det medium som teller. Alle rekla
mejobber blir gjort pa Fi~jj Veluia eller Prouia 
FlOa, som han omtaler som den skarpeste fil
men han har prøvd. Fi lmfremkalling gjøres av 
et nøye utvalgt laboratorium i Minneapolis, 
som gir den ønskede kvalitet. 

De fleste bilder blir digitalisett , behandlet og 
eventuelt manipulert av spesialister som har 
dette som profesjon. 

--En fotograf kan ikke splitte seg og være 
bådc kreativ fotograf og god billedbehandler. 
Da vil det ene lide under det andre, sier Breie
hagen. 

Mens de rene nyhetsfotografene i USA cr 
heldigitalc og fOrer nyhetsbyråene med bilder 

fra s ine digitale kameraer og bærbare laptop'er. 
cr dct litt annerledes n r dct gjelder de store 
nyhetsmagasinene som Breiehagen arbeider 
for. Disse har ukentlig deadline. Nå som før 
sendes film med fly og ekspressfrakt. 

- Magasinene har høye krav til lrykkvalitel. 
Og bilJedredaktørene vil velge ut fra hele mate
ria let. Deretter scannes bildene inn på store 
t rommelscannere. Selv små bilder blir scannet 
med en ufattelig mengde megabyte, sier Per 
Breiehagen som har et fyldig nettsted på In/er
nett. Der finnes smakebiter fra hans allsidige 
fotografiske virksomhet. Adressen er 

wWIII.breiehagen.com 

http:wWIII.breiehagen.com






til studio og 

Det vil alltid være et lite rom for 

sort/hvitt i fotografi ens hus, om det 

s~ bare er kottet. Kall det gjerne en 

nisje . Vi gjennomg~r de viktigste 

produktene for sort/hvitt

fotografen. 

Av Mort en L o be rg 

m.o rle n . l oe b e r g@o nline. no 

Sart/hvitt-portrettet, som var eneradende til 
langt ut pa 196CJ.tallet, vinner pa nytt terreng. 
Fotografer som Morten Krogvold og Hans Jør
gen Brun er kjente eksponenter for sort/hvitt
portrettet. Andre fotografer bruker sort/hvitt-b i~ 

det som et kreativt uttrykk innen kunst. presse, 
dokumentar og reklame, som for eksempel Hel'
dis Maria Siegert, Agnethe Brun og Virre Dahl. 
Her skal vi se litt nærmere pa det materialet 
som star til din radighet, nærmere bestemt film 
og sort/ hvitt fotopapir. For du er vel ikke frem
med for a fremkalle og kopiere bildene dine selv? 

Velg trygt 
//ford, Kodak og Agfa er nærmest eneradende 
pa markedet n<3r det gjelder sort/hvit film. Jeg 
har ikke glemt Fuji, men deres Neoparrfilm . som 
kun leveres I 135, benyttes hovedsakelig til pre5
sebruk og har liten eller ingen utbredelse blant 
studiofotografene. Frittstående importører leve
rer film fra Ef/æ (Foto-/mport A/S] og Maco 
(Fotografmesteren Hans Einar Johannessen). 
Maco er ny pa filmfronten i Norge, mens Ef/æ er 
identisk med gamle Adox. Ef/æ og Maco konkur
rerer først og fremst pa pris. 

/lford har bestandig markert seg som 
sort/hvitt-spesialist. Hvis vi konsentrerer oss om 
ISO 100 sort/hvitrfilm, har /lfordden sannsynlig
vis mest finkornede og skarpeste filmen. nemlig 
//ford Delta 1 CO Professiona/. Det er kanskje ikke 
så rart, tatt i betraktning at dette er siste gene
rasjon sort/ hvit emulsjonsteknologi . Kodak har i 
over ti år hatt sin TMax 1 CO Professiona/, som 
ikke ligger mye tilbake. Du vil knapt kunne se 
noen forskjell. og siden disse to filmene er leden
de hva skarphet og fint kom angar, blir det nok 
mer et spørsmal om smak og behag hvilken film 
du velger. Felles for filmer med moderne finkorn
teknologi (Kodak TMax og //ford Delta) er at de 
gir lite rom for feileksponering. Du kan heller ikke 
i samme grad tøye kontrasten ved a variere 
fremkallingstiden , slik du kan med «vanlig» film. 

Til de konvensjonelle sort/hvit-filmene hører 

Agfapan 1 CO Professiona/. /lford FP4 P/us og 
Kodak P/us-X Pan. Disse filmene har større 
eksponeringsspillerom, særlig nar det gjelder 
overeksponering. og du kan lett øke eller senke 
kontrasten ved aøke eller senke fremkall ingsti
den. All sort/hvit film er følsom mot underekspG
nering: det fører uvegerlig til at du taper detaljer i 
skyggene. 

Ekspaner riktig 
Vær klar over at filmen ikke alltid holder den lys
følsomheten den lover. Agfapan 1COog /lford 

FP4 P/us ma du eksponere etter ISO 80 for a fa 
korrekt eksponering. (Kodak P/us-X Pan har jeg 
aldr i testet). TMax og Delta-filmene holder opp

gitt Iysfølsomhet pa ISO 100 eller 400. 
Nar du fotograferer mennesker i studio, kan 

du fastsette korrekt eksponering pa følgende 
mate: Mal reflektert lys fra et Kodak grakort 
plassert midt i motivet (eller mal lyset indirekte]. 
Mal deretter renektert lys fra det mørkeste moti
vomradet du ønsker detaljer og tonevalører i. 
Malingen bør ikke indikere særlig mer enn to lys
trinn større blenderapning. (Det betyr 
f. eks. at dersom malingen mot grakortet gir 
blender 8, bør ikke malingen fra en mørk dress 
indikere særlig større blenderapning enn 4 .) Mal 
deretter renektert lys fra det lyseste motiv
omradet du ønsker tonevalører og detaljer I. 
f. eks. en hvit brudekjole eller hvit skjorte. 
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pir, men mange foretrekker a levere bildene 

med halvblank eller semi matt overftate. Etter 

min smak har plastpapir med slik overftate 

mer {(plastpreg» , det har ikke den samme 

gode materia~ølelsen som baf)lttpapir. Mange 

portrettfotografer som leverer sort/hvitt, ve" 

ger plastpapir av bekvemmelighetshensyn. 

Kundene synes sort/ hvitt er ftott likevel, og 

det er kanskje bare vi fotografer som ser og 

dyrker de sma nyansene . 

Nøytralt kontra varmtone 
Uansett om du velger barytt eller plast, bør du 

være bevisst i valg av billedtone. Fotopapir med 

varm billedtone gjør seg ofte best til portretter, 

mens fotopapir med nøytral billedtone passer 

til f. eks. produktopptak. Et nøytralt papir kan 

virke ((renere», og personlig foretrekker jeg ofte 

nøytral billedtone ogsa til portretter. Nar jeg 

ser brudebilder og portretter kopiert med 

varm billedtone , synes jeg ofte hvite skjorter og 

brudekjoler virker «skitne», samtidig som en 

mørk dress etter min smak ser best ut i m'fY
tral btlledtone. Varmtonepapir passer ofte fint 

til reproduksjoner av gamle bilder. 

Ilford har nøytraltonepapir (Multigrade 1\1] og 

varmtone (Multigrade Warmtone) i bade barytt 

og plast Agfa Multicontrast Dassic er et «halv

varmt» baf)lttpapir mens plastutgaven Multi
contrast Premium drar litt mer mot nøytralt. 

Det er et meget godt, briljant papir med litt var

mere billedtone enn /lford Multigrade IVRGog 

Kodak Polymax /lRG Polymax er ogsa et nr'f'j

tralt plastpapir, men ikke med like hvit papirba

se som llford og Agfa. Polymax har noenlunde 

samme nøytrale billedtone i bade barytt- og 

plastutgave. 

Alle produsenter av plastpapir leverer papir 

med blank overftate. De halvblanke eller matte 

overftatene har litt forskjellige betegnelser, og 

ser ogsa litt forskjellig ut. Noen bruker begre

pet «stipple», som er en slags krysællglans . 

«Finegrain» og Illustre» er gjeme litt mattere, 

men har enda en glans i seg. Helt matt overfta

te virker veldig livløs og særlig plastpapiret vir

ker ikke ordenlig svart. 

Baf)lttpapirene har generelt ikke fullt sa hvit 

papirbase som plastpapirene. Det skal vanske

lig gjøres a finne et fotopapir med hvitere base 

og mer nøytral billedtone enn IIford Multigrade 
IV RG. Blant baf)lttpapirene er det Kentmere 
Fineprint VGsom har den hviteste basen og 

mest nøytrale billedtonen . Kentmere har ogsa 

papiret med den varmeste billedtonen, men 

det skyldes for en stor del at papirbasen pa 

Fineprint Warmtone (kun barytt) er nærmest 

gul (off-whiteJ. lIford Multigrade Warmtone 
(barytt og plast) har en behagelig, varm billed

tone uten at basen er patrengende off-white. 

Baryttutgaven har ogsa den egenskapen at det 

far varmere billedtone ved forlenget skylling. 

Forte og Kentmere 
Flere av utfordrerne til de tre hovedleverandø

rene Agfa, l/ford og Kodak, er etter min 

mening mindre interessante ut fra en kvalitets

messig vurdering. Disse papirene yter ikke 

noe mer eller har annerledes egenskaper. 

Unntakene er noen av produktene fra Kentme
re og Forte. Forte har et nøytralt og rikt ba

f)lttpapir som etter hvert har fatt internasjonal 

anerkjennelse blant fotografer som kopierer 

mye i sort/ hvitt. Papiret finnes ogsa i en 

varmtoneutgave som ikke skiller seg sa mye 

fra l/fords varmtonepapir. Forte er dessuæn 

rimelig . 

Kentmere har videre noen interessante 

fotopapirer med en overftate som ligner akva

rellpapir. Det mest interessante blant disse er 

etter min mening Art Glassic. Det er et varm

tone baryttpapir med off-white base som leve

res i kun normal gradasjon [grad 2). Det er 

umulig a gjengi denne overAaten pa trykk, men 

ved a kontakte leverandøren kan du fa se pnl1l

ver pa Kentmeres Art Collection som bestar 

av i alt fire fotopapirer. Jugoslaviske Varycon 
utmerker seg ikke pa annen mate enn ved a 
være det billigste av alle. Jeg ser liten grunn 

for en fagfotograf til å velge dette med mindre 

pris er avgjørende. 

Var mtonepapirer har generelt lavere lysføl

somhet enn papirer med nøytral billedtone. 

l/ford Multigrade IV FB og Kentmere Fineprint 
ve endte opp med korteste eksponeringstid 

med vart testnegatJv, med 3,9 sekunder. «Tre

gest» var Forte Poly-Warmtone med 24 sek

under. Noe skyldes økt filterætthet, jeg matte 

opp til 63 magenta pa fargehodet pa forstør

reisesapparatet for a fa samme kontrast som 

med f. eks. l/ford Multigrade IV FB som greide 

seg med 1 D magenta. 

Fin bok! 
Agfa har gitt ut heftet The latest technology 
for a ciassic principle, som tar for seg 

sort/hvitt-fotografi basert pa Agfas film, kjemi 

og fotopapir. Heftet foreligger kun pa engelsk 

og er like mye en lærebok i sort/hvitt som en 

komplett oversikt med beskrivelse av Agfas 
produkter. En veldig nyttig sak for sort/ hvitt

entusiasten . Kan bestilles fra Agfa-Gevaert 
A/ S 

Ogsa Kodak er god på informasjon. Fagav

delingen kan hjelpe deg med en oversikt over 

aktuelle trykksaker, eller du kan gå inn pa 

Kodaks hjemmesider. 

Fint prøvehefte! 
Fra Kentmere har vi fått et lite hefte med prø

ver pa samtlige Kentmere fotopapirer. Tidlige

re var det vanlig at alle fotopapir~everandøre

ne hadde slike prøvehefter, men de har blitt 

sjeldnere fordi de er dyre a produsere. 
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D EN NYE ELITEN 

3,3 millioner - pixels klassen 
(-3030 Zoom 

[ 3,3mill. pixell (CD 
[ 3x optilk zoom 
[ U5B &leriell kontakt 

INN E N DIGITAL-F OTOGRAFI. 

2,S millioner - pixels klassen 
(-2S00L 

[ 2,5 mill. progrellive (CO 
[ dig~alt lpeilrelleks komera 
[ Super Mokro til2 rm ·3x zoom 

1,3 millioner' pixels klassen 
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[ elegant delign 

Det belte Ira Olympul goronterer digital kamerateknolagi av høyelte kvalitet og 
perlekljonilme. Med (·3030 Zoom hor Olympul igjen 1011 NYE Itandarder: lekker 

delign, utrolige kreative funkljoner og høyelte bifdekvalitet. Se mer hal din 
forhandler eller på våre hjemmelider: www.olympus.no 

OLYMPUS 

THE VISIBLE DIFFERENCE 





Fortsatt lager du b ell 

Inveslerer du i en Noritsu minilJb, kjoper du mer enn en bildemaskin. 
Som bru ker har du el slølleappara l bak deg, som om nodvendig bidrar 
med teknisk ekspertise og rask utrykning lil reduserle kostnader. 

Ring 23 00 67 20 

FÅ mer informasjon om Noritsu Minilab 'er og vår unike serviceordning. 

I 

---->/ 

l"! flt K i l • -
-- Fototezk = 
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fotografer 


Petter Hegres wife 

Av Knut Evpn8en. 


All,· fotografier C: Petter Hegre. 


Bjerk er ikke den eneste islending som setter mediaspor etter seg for tiden. 
Svanborg heter en annen. den Stavanger-baserte fotografen Petter Hesree 
islandske kone. PersonJige, private og intime er fotografens bilder av ain kone. 
Nakenbilder.ja. Pomografi! roper noen. 1\ill og tøys - bulløhit.·Det er min hyl
lest til Svanborg. til kvinner. erotikken og lQærligheten,. erklærer Hegre. 
Det startet den dagen i 1997 da de mettes. Over sex tusen bilder senere - gjemt i 
skoeøker under ektesengen - tar de visuelle dokumentene, eller diktene om du 
vil, veien ut i verden, .dei vert gjort tilgjengelege for ålmentao i bokform av ekte
paret Svanborg og Petter. Det slQedde i august, i over 40 land. Boken beter My 
wife og består av ISO fotografier. Utøtillingen av samme navn åpner i Hamburg 
10.10.2000 og skal videre til Barcelona, ReylQavik, New York ... og videre i verden. 
Petter Hegre er ikke den femte i fotografiens historie som fanger inn og senere 
publiserer fotografier av ain(e) elskede. Det er en solid og lang tradi$n for dette 
- selv om My Wijr-bildene av Svanborver en &neløe mer nærgående enn det 
meste fra .forhistorien-. Det poenget har Playbuy fattet - uten at høy IQ var 
noen absolutt nødvendig forutsetning for en slik erlQennelse ... Det holder trolig 
med den spesifikt mann1ige intuilQon øom vi alle erøl vel utstyrt med. 

Nyt synet! 
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MV WIFE 

Petter Hegre 





TID 
Et kranium - en gang levende og fullt av kratt. 
Nå over 100 år senere hentes det ut fra et skap - på lottet i Zoologisk Museum på Tøyen. 
I det svake lyset eksponeres komposisjonen med kranium og horn inn på filmen. Jeg velger en I 

eksponeringstid på 4 minutter. Filmen er sylskarp og finkornet - Agfapan APX 25 Professional. I 


I mørkerommet overføres det hele på fotografisk papir - Agfa Multicontrast CIassic Ill. I 

For meg er fotografi fremdeles magi. 

I
0--<..~L~ 
_______ Morten Krogvold I 


II 
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Av Isidor ÅSlr.m, formann 

Norske Reklamefotografer 

J
eg vil i denne artikkelen prø
ve il forklare litt om opp
havsrettens vi.!kår i EU, og 

hvordan vårt lovverk påvirkes. Jeg 
ønsker også Il si litt om behovet for 
harmonisering. 

Som mange husker fra EU
debatten her hjenune foran folke
avstemningen i 1994, dreide 
debatten seg mye om prinsipper. 
Det var i stor grad disse prinsippe
ne som splittet nasjonen i to. Dette 
er selvsagt veldig forenklet. Men 
det er disse prinsi ppene som i stor 
grad er avgjørende for beslutning
er i EU. Det er dette politiske 
grunnlaget som er grunnen til at 
en nasjon overhodet kan risikere å 
delta i et slikt forpliktende samar
beid. l EU er det to traktater som 
skaper dette fundamentet: Traktat 
for den europeiske union og trak
tat for opprettelse av det europeis
ke fellesskap. 

La oss se på hvordan opphavs
retten blir berørt av disse traktate
ne. Opphavsrettens stilling har 
vært ganske forskjellig i de euro
peiske land. Noen land har hatt 
opphavsrett til fotografi i mange 
år. De skandinaviske landene ftkk 
loven omtrent samtidig. Island er 
meg bekjent det eneste landet i 
Vest-Europa som fremdeles er 
uten opphavsrett for fotografi. Det 
er fremdeles forskjeUer i lovtek
sten i de forskjellige EU- og EØS
landene, men i hovedsak er de 
like. Grunnen til at de er ganske 
like og stadig blir likere, er EUs 
krav til harmoniseling og tilpas
ning som ogsa kreves av EØS
medlemmer. Var egen situasjon 
styres av følgende lover og regler: 
Internasjonale konvensjoner 
(Bern-konvensjonen om vern av 
litterære og kunstnel;ske verk), 
EU-direktiver (flere direktiver 
angår Åndsverkloven) og til slutt 
nasjonalt lovverk og rettsavgjø
relser. Harmonisering og tilpas
ning skjer gjennom direktivene. 

Dette er pålegg fra EU til med
lemslandene om å tilpasse lover og 
rettspraksis (litt forenklet). Norge 
som bare er EØS-medlem, er den 
flinkeste i klassen til å iverksette 
EU-direktiver. Konklusjonen er at 
makten ligger delvis i utarbeidel
sen av direktivet og delvis i den 
nasjona.!e tolkningen. Rebellande
ne i EU som Frankrike og Spania 
tillater seg større frihet i sine tolk
ninger enn Norge. 

Forslag til direktivene utarbei
des av presidentskapet i Kommi
sjonen i tett samarbeid med rådgi
vere. Disse rådgiverne er blant de 
mektigste menn i Europa. Det er 
ikke helt enkelt asi sin mening til 
disse menneskene fordi det er vel
dig mange som har noe på hjertet. 
Det er det som heter lobby-virk
somhet. Neste skritt er politikerne 
som vedtar direktivet eller sender 
det tilbake. Slik foregår i kortver
sjon vedlikeholdet av den norske 
opphavsrettsloven, og annen lov
givning som angår oss, for den 
saks skyld. 

Er det positivt eller negativt at 
dette er styrt fTa Brussel på denne 
måten ? Vårt sterkeste kort i denne 
forbindelsen er faktisk ett av 
hovedprinsippene i det europeiske 
samarbeidet, nemlig retten til å 
beskytte sine økonomiske interes
ser. Opphavsrett er sett fra den 
siden en økonomisk interesse. Som 
en pyntegjenstand eller en halv 
gris man selger pa torvet. Vi får 
bi te delte i oss og se i øynene at det 
er gunstig for oss at de ser det slik. 
Dette er vårt viktigste argument i 
EU-systemet. For argumenter 
trenger vi. Det er ikke bare foto
grafer som driver lobbyvirksomhet 
i Brussel. Redaktørforeninger, 
utgivere og store forlag har helt 
andre midler til dette enn oss. 
Fienden prøver i stor grad å benyt
te de sanune argumenter som oss 
med økonomiske interesser. De vi.! 
åpenbart tjene mer om de slipper Il 
betale for bruk av bilder. Heldigvis 
for oss har det stort sett gått vår 
vei så langt, men noen trygghet 

kan vi nok ikke føle. 
Men hva med moralske rettig

hetsbrudd som manglende navne
merking, ulovlig beskjæling, 
manipulasjon? EU har ikke den 
sanune sympati for vår kun.stne
I;ske integritet som for vilr økono
mi. EU forstllr seg liksom bedre på 
penger. Men vi har enn så lenge 
heUer ikke filtt foninget disse kra
vene. To professorer, en finsk og en 
belgisk, har fått i oppdrag av gene
raldirektoratet indre marked il 
lage en studie om nødvendigheten 
av harmoniseling av moralske ret
tigheter og i hvilken grad ny tek
nologi har noen innvirkning. 

EUs iver etter il harmonisere 
grunner i nok et hovedprinsipp. 
Prinsippet om like konkwTanse
vilkår. Det virker kanskje fjernt 
for norske fotografer at vi skal 
konkurrere med tyske og italien
ske fotografer, men tanken er ikke 
fjern for nederlandske, engelske 
eller belgiske fotografer. Toget fra 
Brussel til Amsterdam tar en 
times tid og London er heller ikke 
langt unna. Ny teknologi gjør også 
verden liten for oss nordmenn. 

Våre allierte i EU er en organi
sasjon som heter Pyramide. Dette 
er en organisasjon sanunensatt av 
representanter ti'a fotoorganisa
sjoner i EU- og EØS-land. Hoved
oppgavene er å beskytte fotogra
fers rettigheter i EU-systemet. Det 
største arbeidet er lobbyvirksom
het og informasjonsarbeid. Pyra· 
mide kjemper også direkte med å 
publiserere dem som krenker foto
grafers rettigheter (eks. Corbis og 
BBC). 

GRAF 
Kulehoder - Studioball- Miniball 

Lysbilderammer i proffklassen 
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Trillebagger lil fOlolfilmldala 

STRATO 
Universalarmer til sludiol/ocalion 

Direktesalg av markedsledende 
produkter til proff-fotografer 
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Av Kenneth Kildal 

k k ild a l @llotabel.no 

N~r det kommer nye versjoner av ulike pr'ogramvarer, 

er det et sikkert tegn p~ at høsten er her. Det er på 

t ide ta turen inn i det opplyste mørkerom og se litt 

p~ hva de nye versjonene har å tilby. Alt blir bare 

enklere - og mer komplisert? Programmene vokser 

og funksjona liteten forenkles. Uansett, endelig skjer 

det noen igjen. Så sett p~ kaffen, fyr opp maskinene, 

skr u av telefonen og nyt ditt opplyste mørkerom. 

Sende bilder pr. e-post 
Du ønsker å sende et bi.lde til noen: For ikke lenge siden måtte dette gjø
res pr. post (snailma.ill eUer til nød telefaks. Den enkleste maten i dag er 

sende det pr. e-post. Før du setter i gang er det viktig at dette gjøres rik
tig. Billedfilen bør være optimalisert slik at det ikke tar unødvendig lang 
tid a sende den, og at bildet har riktig oppløsning. Det er viktig på for
hiind il vite bva bildet skal benyttes til. Skal bildet legges ut på Internet! 
eller kun sees på en skjerm, bør oppløsningen være 72 DPI (dots per 
inch). Hvis bildet skal skrives ut, bor oppløsningen være 300 DPI. Du 
kan selvsagt sloive ut et bilde på 72 DPI, men utskriften vil bli uskarp og 
grptete. De fleste billed behandlings-programmer har irmstilliJlger for bil
ledegenskaper. Her kan du gjøre de nødvendigejusteringer. 

Slik gjør du: 

Velg opplpsning: 

72 DPI =Skjermkvalitet Liten fil som ovelfores raskt 

300 DPI = Utskrifl:skvalitet Støne fil tar lengre tid 


Velg størrelse: 

72 DPI oppløsning: De fleste benytter 800x600 oppløsning på skjermen. 

Derfor er det fint li velge ca 50Ox400 i billedstøneise. 


300 DPI oppløsning: Ved biIder som skal benyttes tiI utsloifter er det vik

tig at vi blUker innstillinger for utskJ-i.ftsstøn·else. Her defineres bildets 

størrelse med eks. 10x17 cm. 


Format: 
72 DPI oppløsning: Fotografier og bilder med mer enn 256 farger lagres i 
JPG (Joint Photographic Experts Group)-fonnat. Bruk 4-5 på kvalitet, 
(middels). 72 DPI oppløsning: Strektegninger og grafikk med harde lin
jer: Benytt GIF (Graphics Interchange Format). 

300 DPI oppløsning: Hvis bildet skal benyttes i en trykksak, bor bildet 
være lagret i TIFF (Tagged Image File Format!, EPS (Encapsulated Post· 
Script) . Filen kan ogs lagres som en komprimeltJPG. Kryss av for 
LZW-kompresjon som er et TIFF-valg. Dette formatet komprimerer lUen 
(gjør den mindre) slik at den overføres raskere 

~B 

Sende: 

Nesten aUe e-postprograrruner har vedlegg som et menyvalg. Shiv en 

vanlig e-post > trykk på vedlegg> du kan nå finne billedfiJen på harddis

ken din > marker filen og velg åpne> filen er nå markert som et lite bilde 

i e-posten din. Send på vanlig mate. 


Adobe lanse..re..r
Photoshop 6. O 
Ny versjon av Photos/wp med haflfull støtte 
for vektorgrafikk, webfunksjoner og bedre 
brukervennlighet. Adobe erklærer at dette er 
en omfattende oppgradering av markedets 
ledende verktøy for billedredigelmg. Versjon 

6.0 av Photoshop inneholder mange nye og haftfulle funksjoner som 
støtte for vektorgrafikk, enda bedre webfunksjonalitet og brukergrense
snitt. ImageReady 3.0 er inkludert . 

Noen nye funksjoner i Photoshop 6.0 er: 
• Vektorbaserte former som er uavhengig av oppløsning ved publisering 
• Enda tettere integrasjon med ImageReady 3.0 
• Anvende tekst direkte på bilde med avanserte formateringsmuligheter 
• Nye lagstiler og effekter 
• Nye effekter for billedmanipulering 
• Forbedret grensesnitt med kontekstfølsom verktøyin.formasjon 
• Omfattende muligheter til ,1 arbeide med PDFrPOItable Document File) 

-arbeidsflyt 
• Integrert fargekontroll medAdobe Illustrator 
• Forenklet og effektivisert al'beidsflyt med Adobe GoLive 

For mer informasjon om Adobe Photoshop 6.0, se: 
http://www.adobe.no/products / photoshop 

Tips og triks i Photoshop 
Slik lager du en en kule (sphere). 

Vi starter med å velge NY i Adobes meny. Sett 
størrelsen til200x200, dette gir et inntrykk 
av efTekten. Lag et nytt lag. Velg Lag i meny
en > Nytt lag og kall det for kule. Velg [QJ 
for ii lage grunnelementet en si.rkel. 
Hold SHlFf nede for at den skal bli 100 pro
sent rund. Klikk og dra frem sirkelen. Velg ~ 
for å fylle s i.rkelen med farge. Bruk helst 
ikke en mørk farge. 

• 
Pass pa at du har valgt kule-laget. Sett hake 
på behold gjennomsiktighet i boksen som 
viser lag. Velg ~ for il spraye på farge. Velg 
svart som forgrunnsfarge. 
Sett tetthet til 5-8 prosent og nonnal øverst i 
boksen Som viser spesifikasjoner for verktøy
et. Velg en meget stor pensel med uskarpe 
kanter i penselmenyen. Med svak tetthet tar 

http://www.adobe.no/products
http:lanse..re
http:llotabel.no


Spørsmå._____...., 

skyggeleggingen lenger tid. Dette gir bedTe kontroll og bedre resultat. 
Skygge legg sakte med lange strøk. 

Nå skal vi legge på en bakgrunnsskygge. Den
ne skyggen er lyset som reflekteres fra under
laget som kulen ligger på. DelU1e skyggen ska
per et lyst omrilde under skyggen. Vi benytter 
samme fremgangsmåte som før, men vi velger 
en mindre pensel. Velg grunnfargen som for
grlilU1sfarge. Velg ~ og spray pa et streifav 
lys under skyggen nederst. 

Straks ferdig ... 
Nå legger vi pa reflekser. Lag et nytt lag. Velg 
nytt lag i menyen, kall dette laget for r('flekser. 
Pass p at du still' i reflekser-laget. Velg hvit 
som forgrulU1sfarge. Velg ~ og en mindre 
pensel med uskarpe kanter. Spray pa reflekse
ne. Hvis de blir for fremtredende, kan lagets 
gjelU10msiktighetjusteres øvers t i boksen som 
viser lagene. 

Gratulerer! Du har na laget en kule - eller en 
sphere, og lært en del om skyggelegging. Tek
nikken kan benyttes i mange sammenhenger 
og gir en utrolig effekt. I neste utgave viser vi 

en ny teknikk. 

Spørsmål: 
svar: 


Jeg skal lage en invita..<;jon i Plwtoslwp og jeg har hentet noen 
illustrasjoner fra Internett. Når jeg skal skrive dem ut, blir bildene 
store som fli.merker, og veldig uskarpe. Teksten blir ikke s fin heller. 
Hvordan gjør jeg dette') 

Svar: 
Photoshop er ikke det beste programmet for utvikling av invitasjoner. 
Her bør du benytte Adobe Illustrator eller ganske enkelt Microsoft 
Word, Photoshop er hovedsakelig et program for bi lledbehandling og 
ikke sammensatte trykksaker, Men hvis du likevel vil gjøre det i 
Photoshop, er det viktig at oppløsningen settes til ca 300 DPI og 
utskriftsstørrelsen til21x29 hvis du vil skTive ut A4. Ta hensyn til 
marger. Valgene finner du i Billedmenyen > Billedstørrelse, 

Spørsmål: 
Har etter hvelt mange bilder Ijggende på harddisken. Det hadde vært 
fint om disse kUlU1e benyttes som bakgruIUl på skjermen. Hvordan gjør 
man dette? 

10 nyttige snarveier [Adobe Photoshop 5,51 

PC 
Ctrl+n 
Alt + Ctrl + o 
Shift + Ctrl + s 
Ctrl + 1 
Crt! + d 
Ctrl + O 

Ctrl + r 
Ctrl + p 
Ctrl + Shift + i 
Ctrl +a 
Ctrl + f 

10 nyttige forkortelser 


Forkortelse 
APS 
ASP 
TVS 

LBT 

nes 

PING 

p P 

POP 

OCR 

RLSI 

Navn 
vanced Photo System 

J\ctive Server Page 
Interactive Videodise System 

Listen Before Talk 

Digital Camera Solution 

Pucket lntemet Groper 

PlugAnd Play 

Post Office Protocol 

Optical character recognition 

Ridiculously Large-Seale 
Integration 

MAC 
_+n 
Shill. + _+o 

hill.+_+s 
_+1 
_+d 
_+0 
_+r 

-+p 
Shill.+_+i 
_+a 
_+f 

Anvendelse 
Fotoformat 
Format for Intemett-sider 
Fonnat for interaktiv 
vidL'O 
Nyttig forkortelse som 
alle bør ha kjennskap til 
Digitale kameraer fra 
Kodak 
Hastighetsm ler for 
datasignaler i nettverk 
System for enkel 
datatilkobling 
Leverandor som tilbyr 
plass lil hjemmesider 
Gjør skannet tekst 
redigerbar. 
Størrelses begrep 
for integreli.nger 

Svar: 
Godt spørsmål. Dette er relativt enkelt, Først m bildet pnes for 
eksempel i Photoshop eller et annet billedbehandlmgsprogram. H\~s du 
benytter skjermoppløsning p 800x600, pner du billedmeny > 
billedstørrelse og velg oppløsning til 72 DP! og størrelsen tiI800x600. 
Lagre bildet i BMP (Bitllwp)-format. For PC: Høyreklikk p 
skrivebordet> Velg egenskaper> Velg bakglUnn > Velg ønsket fil og 
trykk OK. For MAC: Velg eple> Velg kontrollpanelet > Velg 
skrivebordsbilder > Velg bilde> Velg ta i bruk. 

Spørsmål: 
Alle snakker om lag i Ph otoshop . Hva er lag, og hvorfor er dette s bra? 

Svar: 
Lag er en gerustrek i billedbehandling. De kan sammenlignes med 
transparenter som legges opp hverandre. I for eksempel Photoshop 
har lagene egne navn og alle tilgjengelige funksjoner kan benyttes i de 
forskjellige lagene. De kan skrus av og p , gjøres gjelU10msiktig eller 
delvis gjennomsiktig. Lagene gjØl' det svært enkelt endre eller tilføre 
elementer. 



Nikøn 


Nikon Coolpix 990 


- det beste 

digitalkameraet 


på markedet 


,1ES t 
~ 

DIN'"i(1! .~ 
PC World Norqe Digital Compacxt Camera in Din Side 

8/2000 Europe 2000 . 2001 ,oplomber 2000 



Merke 	 Type 

Agfa 	 MSC·serie 
d·lab 

Fujifilm 	 Serier: 
Frontier 
SFA 
Pictrostat 

Gretag 	 Serier: 
MasterFlex 
Master Lab 

Koniea 	 Serier: 
Nice Print 
QD21 

Noritsu Serie: 
QSS·23 til 27 

San Marco 

Agfa med 
ny minilab-serie 
Det foregå r en sterk utvikling og konkur· 
ranse på miniJab-maJ'kedet med storsatsing 
på det digitale fotografiet, og de norske 
aktørene er meget aktive på markedet. 

Agfa går pil markedet med en ny pro
duktserie i høst med premiere på 
Ph.D/okina. Navnet er d-lab og er selskapets 
svar på kravene i det digitale markedet. I 
tillegg kan Agfa MSC-modeller 100. 101, 
200 og 300 oppgraderes med digital input
og belysningsenhet, FIT, Flexible Image 
Technology. Denne oppgraderingen kan 
skje på tre måter; FIT kan bygges inn i 
maskiner som ikke hBJ' LCD, ved at den 
erstatter LCD eller ved at den erstatter 
DPU. Mer infosvein.aaserud.agfa.no eller 
www.ag{a.no 

Fotolek tilbyr en Privilege Service·avtale 
for alle sine Nori/su-maskiner, ffverdens 
mest solgte miniJab .. . Avtalen omfatter bl. a . 
direkte kontakt med serviceteam, oppdatert 
produksjonsutstyr, bistand til digital oppda
tering, bonusprogram og tilbud om fagug 
oppgradering på fagreiser. Privilege Service 
er presentert i en egen brosjyre og kan inn
gås på tre nivåer; Club Basic, Club Suver og 
Club Gold. Mer info post@{oto/ek.no 

Fujifu.m satser på «Heldigital bildepl'O
duksjon.. med sin Fuji Frontier som scanner 
1300 bilder i timen. Fuji produserer prøve
bilder fra digital fil via maiI etter avtale. 
Mer info asgeir.bugge@fuji{i.lm.no 

Ra{o Engros reklamerer for Gretag 
Imagings MasIer Flex og den nye scanner
teknologien Eye Teeh Seanning. Sveitsiske 
Gretog lmagillg melder om en salgsøkning 
på 54 prosent først halvår 2000, og annon
serer gledesstrålende om en strategisk alli
anse med Seiko Epson Corporation med 
tanke pa utvikling og produksjon på feltet 
digitale fotosystemer. 

Mer info kontor<iPra{o.no 

Hvis noen føler seg oversett. vennligsl meld fra til knut.euensen@inter-oiew.fLO 

NOl'sk importør Telefon E.posUhjemmeside 

www.agfa.no 
Ag{a-Gevaert 67068800 www.ag{aphoto.com 

www.fujifilm.com 
Fujifilm Norge 22736000 	 asgeir. bugge@{ujifilm.no 

kon/or@ra{o.no 
www.ra{o.no 

Ra{o Engros 23031660 	 www.gretagimaging.ch 
gerh.ludvigsen@online.no 
www.konica.com 
www.koniea.eo.jp 

Gerh. Ludvigsen 67154400 	 www.click.no 
post@{ototek.no 

F%tek 23006720 	 www.nori/su.com 
kon/o/'@ra{o.no 
www.ra{o.no 

Ra{o Engros 2:3 031660 	 lVww.gre/agimagillg.ch 

Det mest kompakte digitale 
3x zoom kameraet i sin 
klasse. Hvis du virkelig 
trenger et rasjonelt 
argument for å velge 
LEICA DIGILUX 4.3. 

_ 	 LEICA OIOIWX 4..] : s...p.r CCO 1~~' 1tOIo1' 

mecr ' J _p pP"Mf.ll),18 tnemOty

urd ' o< opp Id ~ WØef. VId«I/Aucilo 

funl.ljlOl\. US8 pGl'llo<!)NU!< O9Irt.,....., 

I.Il lrhcltllolh..., PC 

Oen , Iale lelenolo,le n er Ikke all tid dot .om teller mel!. .... Ue som en,ker en leiea - hvrlken som helst - felSer alltid hJene! hl et 'MSI pynlc!. 

lr lo:evel er del nol.: av rasjonelle grunner !il • spestell velge LEICA DIGllUX 4.3. Disse inkluderer selvfølgelig et kamer,huS i 'JumrnlumoofT\.g~Slum 

som cr hl(e ergonomisk som det er lN.nltg. [)en kompakte $Iorreisen Id trO$5 lor optikk med 3:. zoom. Den lavt vek ten pj kun 225g (ulen banen) . 

Ou kan bli imponert over det spesialutVIk lede l llbehefoe shk som l EleA dlgicopy 4.3 {som gjør a' dme largooras eller $Orl/hVlI negalivtlr enlo:el t 

kan bh dr&lltli'ert l oller ~crofors.alSen lEICA dtgrmacro 4.3 . Av prograrrrvaren Adobe Pt'!Oloshop 5.0 lE lOfTI førge, med I pakken lor I)jdo Mac 

og PC. Eller naturligvis. liv super eco teknologien som gir en Opplesning pA ... . 3 mega plxler. osv .. hVIS du Virkelig (renger rasjonelle IIrgumenter. 

• my point of view 

l .., F,rne. AS I p.ouem..~ ,r.....n • I 090 1 lJt.Io I 1,"101\ n 90 13 SO I 1,1".,( 2l 16·47 JO I EØOII m....n..110 I __ 1.,,,,.1'10 I www lIoc:.-,,~r. eOfl'l 
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Csnon CJ.3O. nytt digitelkamere I 
Bpeilrefleksvllrient til rundt 30 CXD. 

GalflDtJ rfl8rJ to 
dJgJttlJ8 8fJfJ 

Canon lanserte nylig to store 

digitale nyheter: Verdens minste 

digitale kamera DIGITAL IXUS og 

speilreflekskameraet EOS 030. Pa 

en pressekonferanse i Oslo ble 

disse store nyhetene presentert 

for et spent pressekorps . 

Av C a Lo Arv eac bo u g 

Digital lxus henger seg på den store suksessen 
til APS Ixus-kameraene. Den digitale venijonen 
er omtrent like stor (eller liten!), og med samme 
delikate design, og 2,11 megapixler sørger for 
god opplll8lling. Objektivet er på to ganger 
zoom - tilsvarende 35-70 mm.Telekonverter er 
tilgjengelig, og panoramabilderoppnår du ved 

Dere opptak av motivet som «BYS- sammen til 
ett opptak_ 

CMOS-eensoren er utviklet spesielt til den
ne kameramodellen. Sensoren skal være svært 
god til å lese signaler i hver pixel uten å Il med 
optisk støy. Canon mener at CMOS er en bedre 
teknisk lll8lling enn en vanlig eCO-sensor. 
Vi tar det nesten som en selvf.lge at kameraet 
bar både en optisk gjennomøiktsøøker og en 
liten LCD-monitor.Autofokussystemet 
Canon kaller detAi AF-system, er også nytt 
med tre fokuspunkter. 

Erdu i nærheten av vann, bardu to valg. En 
plastpoøe forbruk på stranden eller et under
vannshus for littøterre vannmengder. 

Canon EOS D-30 heter det nye speilrefleks
kameraet som ligger i lav priøklasse, men med 
stor ytelse. Et viktig poeng er at kameraet bru
ker alle EF-objektjver, men gir samme billed
vinkel som objektivene til APS-modellen. 

Kameraet har 3,25 megapWers CMOS-sen· 
sor (15.1x22,7 mm) som sammen med RGB far
gefil ter og en nyutviklet digital billedproøsessor 
(l.SI ) muliggj. r høy opplll8lling og nøyaktig far

gegjengivelse. Du kan stille · fiImf. løomheten. 
mellom ISO 100 og 1600. Kamerahuset er solid 
og forsterket med rustfritt stål. Du bar selvf. l· 
gelig vanlig søkerbilde via objektivet og kan se 
opptaket på et display bak på kamerahuset. På 
denne lille ø1dermen kan du også leee tekniske 
data som lukkertider, blendarApning etc. Auto
fokus er selvsagt tre-punkts for lettere fokuse
ring. 

Du lagrer opptakene på et CampactFhJBh· 

Hummer.C: baJ&. bilde av Gunnar Stnnn. 

kort, som JPEG- eller RAW· 
filer. Du kan også bruke 
Campact FlDøh 7}rpe II·kort. 
Dette muliggjør bruk av 
mM Mic:rodrive på 340 MB. 
Du kan veJae mellom flere 
blitzer. 

Du finner en liten inne
bygget blitz med 
ledetall12lIS0 100. Ellers 
kan du bruke de lese blitze
ne i EX_rien. BeijeningB
meøsig ligner dette kamera· 
huset på de andre EOS
kameraene med innstillings
lVul etc:. Vekten er bare 750 
gram. Kameraet er i salg fra 
september. Og prisen? 
Ca. 30 000, en bra pris for dette 
kameraet. 
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Importør 
Agfa-Gevaart 

Tlf 
67068800 

67 534990 

22901350 

22629200 

22083550 

22736000 

67 534990 

67980941 

67154400 

66 818181 

2290 13 50 

33320389 

22280000 

Intell-Foto 
Norge 

67 534990 
22716010 

22 95 0511 

23031660 

2290 1350 

22812800 

H9laaoeD r.w..,øveraett. v8DDliptmeld fra til ~"'U;.w.1IO 

E-postJhjemmesider 
foto @eps.agfa.no/www.agfa.no 

farnes .as@online.no/www.farnes.n 

mailbox@jm.n 

www.fujifilm.com 

interfoto @interfoto.no/www.inte 

dbsys@newmedia.no 

gerh.ludvigsen @online.no/www.konica.com 

www.kodak.no/go/professionaVwww.kodak.us 

farnes.as @online.no/www.farnes.n 

scandiafilm @online.no/www.m 

interfoto@ 
adm @olympus-europa.com/www.olym 

po~@~ngx.n~ww~palngl~eul~p.I.~m-____________ 

kontor@rafo.no/www.rafo.no 

www.sony.no/www.sony-europe.com 

-I 

http:www.sony.no/www.sony-europe.com
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mailto:po~@~ngx.n~ww~palngl~eul~p.I.~m
mailto:farnes.as@online.no/www.farnes.n
http:www.kodak.no/go/professionaVwww.kodak.us
http:online.no/www.konica.com
mailto:dbsys@newmedia.no
mailto:interfoto@interfoto.no/www.inte
http:www.fujifilm.com
mailto:mailbox@jm.n
mailto:farnes.as@online.no/www.farnes.n
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lVIed op~ladbart
på location 
Mange profesjonelle fotografer 
innen portrett, presse, reklame, 
mote, arkitektw-, industJ; osv. 
ønsker seg et lett og portabelt 
aggregat som gir den nødvendige 
lyskontrollen på location. På det 
norske markedet finner vi de vel· 
kjente Hensel Port y fra Askim og 
Broncolor Mobil fra Farnes. 

I ti Ilegg finner vi Lumedyne, en 
amerikansk·produsert location· 
b1.itz, et batteridrevet portabelt 
aggregat som gir opptil 1200 watt· 
sekunders efTekt,ja , teoretisk helt 
opp til 2400 ws. Den dl;ves av opp· 
ladbare nikkel·cadmium batterier. 
Et 400 wattsekunders aggregat 
veier 3,5 kg og koster Il 000 + 
MVA, et 1200 ws veier 5,5 kg og 
koster like under 20 000, + MVA. 

- Lumedyn.e er vel 20 år, og vi 
har jobbet med produktet i åtte år 
og har solgt ca. 150 anlegg, fortel· 
ler Harald Eriksen i AV-Hard· 
ware. Han tror trenden går mot 

lavere vekt, høyere effekt, bedre 
ba tterikapasitet og a t dette er et 
. coming market» av fotografer 
som setter pris p lett og kompakt 
utstyr med batteribytte på fem 
sekunder, høyt lysutbytte og som 
kan lades opp fort og greit, gjeme 
via en snøscooter når fotografen er 
pa SvaJbard·location. Blant Lume· 
dynE·blUkerne finner \~ profilerte 
fotografer som Alf Dannevig. Kai 
Nordrum. Alexander Kayiam
haitis og Kenneth Linge - og 
dessuten NTB, AjtEnposl.€n og 
Dagbladet. Mer info via 
www.lumedyne.com eller 
hm-ald®av-hardware. no 

Flashfeeder 
Elinchrome ·systemet har ikke 
batteridrevet aggregat, men noe 
som heter Flashl'eeder Thrbo. Det
te leverer 220 volt fra et vanlig 
oppladb81t blybatteri som er byg· 
get inn i selve aggregatet, og som 

Lysutstyr 
Merke Type Importør 
Balcar Speeter 
Bowens Esprit Gerh. Ludvigsen 
Broncolor Grafit 

Broncolor 
Minipuls Farnes 

Courtenay Courtenay Rafo 
Dedolights KameraKameratene 
Elinchrom Chic 

CIassic 
Micro 
Prolinca Nye Expo-Service 

Bedler Nye Expo-Service 
Hensel Contra 

Porty 1200 
Tria Askim Fag-Import 

]nterfit Rafo 
Kaiser Rafo 
Lumedyne AV-Bardware 
Multiblitz Phos Foto 
Paglight Elpag 
Photon Beard Elpag 
Profoto Acute 

ComPact 
Pro 7 AogS Inter-Foto 

Sachtler (HM/) Farnes 
Strand Lighting Elpag 

kan tilkobles et eksternt battel; 
som Nye Expo·S ervice har klar
gjOlt for denne funksjonen. Dette 
el' tette blybatterier som kan ta 

hw-tiglading på tre kvalter b de 
fra nett og bil, og kan tilkobles 
kompaktlampe fra 250 \Vs til gene
rator opptil 6000 ws. Man kan 
dessuten bruke egne blitzlamper 
som man har fra før, sanlt tilkoble 
høyfrekvent lysrørbelysning. 
Utstyret kan leies hos Nye Expo· 
S ervice til ca. 350 kroner + MVA 
pr. døgn. Firmaet minner samtidig 
om sitt nye anlegg, ChicJ og Chic2 
til henholdsvis 8714 og 10 089 kro· 
ner+ MVA. 
Mer info www.nyeexpo·service.no 

Nytt: 
Gerh. Ludvigsen AS 
overtar Uford i 
Sverige og Danmark 

Idet vi går i trykken får vi mel
ding om at Gerh. Ludvigsen har 
overtatt ll{ords forretningsvirk
somhet i Danmark og Sverige. 
Selskapet overtar ll{ords eien
deler og eiendommer i Københav n 
og Stockholm samt en stab på 12 
personer. Kontrakten ble under
tegnet 30.08.00 med effekt fra 
01.09.00.11{ords europeiske direk
tør lb Schjøtz venter betydelig 
salgsøkning etler overtagelsen, og 
salgsdirektør Trond Tangen i 
Gerh. Ludvigsen legger ikke skjul 
på at han er stolt. Det er ikke s 
ofte et internasjonalt selskap hen· 
vender seg t.iJ Norge for distribu
sjon på det danske og svenske 
m81'kedet, olte er det omvendt. 
Dette betyr mye for Gerh. Ludvig. 

sen. Gratulerer' 

En liten tabell over lysutst)'T for profesjonelle falagrafer på del norske markedet . 
Hvis noen foler seg oversett, vennligst meld fra lil hnut..euenBen@,:nter-uiew.no 

Tlf 
23060800 
67154400 

22901350 
23031660 
22600036 

22 364101 
22364101 

33320389 
23031660 
23031660 
22733111 
22420216 
23051400 
23051400 

67534990 
22901350 
23051400 

E-postlhjemmesider 
postmaste~pecter.oo 
gerh.ludvigsen@online.no 

farnes.as®online.oolwww.farnes.nolwww.bron.ch 
kon tort'iPrafo. no/www.rafo.no 
kamerak@online.nolwww.dedolight.com 

www.oyeexpo-service.no 

foto@1-askim.fag .nol\Vww.j-askim·fag.no 
kontoJ@rafo.nolwww.rafo.no 
kontort'iPrafo.nol\Vww.rafo.no 
harald@av-hardware.nolwww.av-hardware.oo 

www.elpag.no 
www.elpag.nolwww.photonbem·d.com 

interfoto@jnterfoto.nolwww.interfoto.no 
farnes.as®anline.no/www.farnes.no 
www.elpag.no 

http:www.elpag.no
http:farnes.as�anline.no/www.farnes.no
mailto:interfoto@jnterfoto.nolwww.interfoto.no
http:www.elpag.nolwww.photonbem�d.com
http:www.elpag.no
mailto:harald@av-hardware.nolwww.av-hardware.oo
http:kontort'iPrafo.nol\Vww.rafo.no
mailto:kontoJ@rafo.nolwww.rafo.no
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http:www.oyeexpo-service.no
mailto:kamerak@online.nolwww.dedolight.com
http:no/www.rafo.no
http:farnes.as�online.oolwww.farnes.nolwww.bron.ch
mailto:gerh.ludvigsen@online.no
http:postmaste~pecter.oo
mailto:hnut..euenBen@,:nter-uiew
http:30.08.00
http:www.nyeexpo�service.no
http:www.lumedyne.com


Norske fagfotografers Fond 

Fondet bevilger etter søknad til alle fagfotografer som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge: 

• Støtte til tiltak som fremmer fotografiens stilling i norsk kulturliv 

• Støtte til prosjekter som fremmer bruk av fotografier som illustrasjoner i bøker og andre 

former for offentliggjøring 

• Arbeids- og reisestipend til fagfotografer 

• Støtte til eldre fagfotografer og deres etterlatte 

Søknadsskjema med veiledning fås ved henvendelse Håndverksbedriftenes Landsforening 

ved Harry Bjerkeng . 

E-post: harry bjerkeng@hbl.no 

Telefon : 23 08 87 60 

Faks: 23 08 87 63 

Adresse: HBL. Harry Bjerkeng. Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo 

Søknadsfrist 20.10.00 

http:20.10.00
mailto:bjerkeng@hbl.no


WIIIIW. interfoto. no 
Skriver du inn denne neU.adressen, kommer 
du tilllllelfolos nye hjemmesider "med 
informasjon om våre produkter, du kan stille 
spors ma l og fa hjelp til a komme i gang med 
Imde analoge og digitale kameraer. Einars 
digitale hjorne el' pil plass. Her har en rekke 
s luttbrukere hentet tips og rad samt problem
losninger de ikke finner andre steder. Vi 
onsker gi v re besøkende så gode sider som 
mulig og vi er derfor ute etter tilbakememel
dinger. Sidene har en konkunanse g ende 
hvor du kan væ re med i trekningen om et 
N l/ uis S-ka mera dersom du legger igjen 
tilbakemelding pa siden,·, skIiver salgs- og 
ma rkedsdirektør Anna Javes i et e-brev til 
redaksjonen. 

Nettet er for alle 
Pa l"tel7lelt kan profesjonell og a matør s 
side om side. Det el' fritt from for å 
ma rkedsfore seg sa hefiig som en selv ønsker 
det. Enkelte nettsteder bærer preg av at 
idealismen og entusiasmen er storre enn den 
rent faglige dyktigheten. Ofte finner vi 

middelmådig innhold pakket inn i overdadige 
(men ikke a ll tid smakfulle) presentasjoner. 
Omvendt finner' vi ogsa masse flotte bilder som 
el' presentelt med et minimum av 
ingredienser. Uansett, Illternett er for alle. og 
det gjelder bare il finne frem. Norsk 

F'u/ografisk Tidsskrift provel' i hver utgave Il 
lage en liten sti i webjungelen. Ilar du selv 
funnet fotografiske hjemmesider som du 
mener vi bør presentere, send en mail til 
"1IUelle@ol1lille.llo eller 
IlIl li / .eve1lscn@il7/cr-uiew.no 

Magnum og Bilderberg 

byl' el som ble staltet som en sammenslutn ing 
av fotogra fer tidlig p, 50-tallet. Robert Capa, 

Henrl Cartier-Bresson og David Chim 
Seymour - og mange flere - er fotografiske 
storheter som ble toneangivende i intema
sjonal repoltasjefotografi gjennom dette 
byrået. St81ten fant sled iPalis. Mag lll/Ill 

lever i beste velg, ende og har nå kontorer i 
flere av verd('lls store byer. Medlemslisten 
teller flere av tidens store fotogra fnavn. 
Pa Maglll/llls nettsted kan du se aktuelle 

bilder, lese biogra fier om byr ets mange 
fotogra fer - noen døde og mange levende. En 
kan også bestille originalkopier av berømte 
MagI/lim-bilder. Noe for samlere? Adressen er 
wlUw,mag llllmpholos.conl 

Del tyske byrået Bilderberg (har ingenting 
med hotellkjeden a gjøre) er på mange måter 
likt Mag/llllll, men har en mindre målestokk. 
Det er en sammens lutning av fremtredende 
tyske reportasjefotogra fer. som etterhvert er 
supplert med utenlandske medlemmer. 
Nedslagsfeltet er forst og frems t magasiner og 
bøker i de tyskta lende land. På medlemslis ten 
fUlner vi ingen celebriteter som hos Maglll/III, 

men vi noterer oss Norges-vennen Klaus 
Bossemeyer. Fotografene er hver for seg 
selvstendige, men selger sine bilder og 
markeds forer seg gjennom byrået, som holder 
til i Hamburg. Nettstedet , som har adressen 
www.bilderberg.de. er p mange m ter likt 
Maglll/lll s nettsted, både i innhold og fonn. 
Særlig p ett område er de to nettstedene like: 
Det finnes ingen fotograf portretter på de 
respektive medlemmenes presentasjonssider. 
lkke ett eneste lite miniatyrportrett. Er det 
slik at fotografer vegrer seg for å \~se ansikt? 

Fra Magnllms hjemmeSide. bildet er Henri 

Cartier-Bressons berømte Gare Saint-Lazare. 

Paris 1932. ~: Magnum. 

""--IWONDER 
NOMI FOR SALE 
.-.""""'_........ ~--------

Bilderberg. l'Isk byrå som på mange måter ligner 

Magnum. ~: Bilderberg. 

Magnums Grand Lady 
Via M agIIllIlIs nettsted fant jeg frem til The 

I/lge Moralh Pllo/o Dalaba.•e. Inge Morath 
va r en av Mag I1111Ils to forste kvinner, den 
andre var Eve Arnold_ Morath var først 

assistent for Cartier-Bresson, og ble opptatt 
som medlem i Maglllllll i 1954. Hun giftet seg 
med den amerikanske forfat teren Arthur 
Miller (han med En handelsreiseIldes dod). 

Inge Morath er fodt i Graz i 1923, og i en alder 
av 77 år er hun fremdeles aktiv. Hun har 
fotografert verden over, og skildret 
amerikanske kunstnere som f. eks. John 
Steinbeck og Marilyn Monroe. Hun har gitt 
ut et 30-talls boker, og hennes ferskeste utstil
linger ble åpnet s sent som i 1999. På 
nettstedet kan du søke i ca. tusen bilder fra 
bøker og utstiUinger. Flotte soltIhvite reporta
sjerbilder fra 50-tallet og fremover, tatt i en tid 
da det fremdeles var plenty med solv i filmer 
og fotopapircr. Dl'tte er sider som sterkt 
anbefales. Adressen er wLVlV.ingelllorath .lletl 

På Inge Moraths nettsted finner vi flotte 

sort/hvite reportasjebilder. ~: Inge Morath. 

The Fronth Page 
The (rollih page er nettstedet til Per Fronth, 
en nordmann som har slått seg ned i New York 
del' han etterhvert Cl' etablert SOlli kunstner og 
fotograf. Per Fronth er en spennende billed
ku nstner som elsker provosere, ha r krafiige 
uttrykk og et sterkt engasjement. Han blander 
fotogra fi og maleri - en teknikk som han er 
alene om og som han hal' fått stor oppmerk
SOlnhet for. Han er bl. a. kjent for sine bilder 
fra xinga-indianerne i Sør-Amerika. Under et 
besøk der ble han sterkt grepet av indianernes 
liv og levek 1', og laget en serie bilder som 
vakte oppsikt hos det fotografisk interesserte 
publikum . 
Adressen er hOllle.sol.nol-li'Olllh I 

Per Fronth kombinerer fotografi og maleri. 

<1:): Per Fronth. 
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Redigert av Sigmund KrøveWelie skvelle@onilne.no 

Fargerikt i nord 
Et fargerikt nordnorsk nettsted tilhører 
Frank S. Andreassen i Harstad. Han 
arbeider særlig med nordnorsk natur som han 
gjengir med bred pensel. Her er mye utsøkt 
lys, og min første tanke var at bildene ikke var 
streite, men var bearbeidet digitalt. Men nei, 
sier Andreassen, som opplyser at han bare 
bruker polafilter og graderte filtre i grått, lilla 
og blått, og at midnattsolsesongen utnyttes til 
det ytterste. Andreassen er halvtids fotograf og 
resten av tiden er han datakonsulent i det 
offentlige. Han driver et enkeltmannsforetak 
som heter Nett{%, men har ikke linket det opp 
enn . Inntil videre er derfor adressen på hans 
nettsted home.c2i. net 1 (sa og vi a nbefaler alle 
stikke innom. Nettstedet utmerker seg også 
med fin og gjennomfølt utf0l1ning. 

Frank S. Andreassen har et fargerikt nettsted. 
C: Frank S. Andreassen. 

Marine Moming, en av mange fine pasteller 

signert Frank S. Andreassen. 

@: Frank S. Andreassen. 


Knudsen-samlingen 

Knudsen-samlingen kom til Universitetet i 

Bergens Billedsamling i 1974 og 1990. 

Samlingens eldste del, KK-klassiske samling, 

omfatter ca. 15000 negativer og en stor 

mengde originalkopier fra fotografKnud 

Knudsens virksomhet fra 1862 til ca. 1900. 

Motivene er landskapsprospekter og folkel.ivs

prospekter fra hele Norge, med størst vekt på 

Vestlandet. Negativene er av glass, noen av 

disse er knust eller har store skader, men en 

stor del av samlingen er i utmerket stand. 

Målet er at hele den klassiske delen av 


Knudsen·samlingen skal legges ut på web, 

priOlitert først med Hordaland og Bergen, 

senere resten av Vestlandet og resten av 

Norge. På dette webstedet kan en glede seg 

over mange flotte gamle bilder. 

Adressen ~r wWlU.llb.llib.nol knudsenbilder 


Fra Knudsen-samlingens nettsted 
©: Universitetet i Bergen. 

Trollveggen i Romsdalen. fotografert før basehop
pernes tid. ©: Knud Knudsen . 

Dypdykk blir til bilder 
WWW.1IUV-{otO./lO er adressen til Norsk 

Undervc/1lns Foto AS, et firma i Bergen med to 
ansatte som skriver artikler og leverer bilde 
fra under havflaten. Anne Tafjord Kirkebø 
og Kolbjørn Kirkebø har drevet finnaet i 12 

r, og har et arkiv som inneholder ca. 25 000 
bilder fra ulike motivområder. Fomten ulike 
former for undervannsbilder er det bilder fra 
offshoremiljøet i Nordsjøen, og fra kysten og 

kystkultur. 

I _oy_dU Il_ I 
IU.db·l·~d·...r·· -) 
I ~!!d:;!:~ I 
I...::t·k';..l~"~ I 
1···tUlLn.) 
Iln(Qr.A.J Qnl 

Ul!.derT.OD'~bilder 

Norsk Undervanns FoUJ dykker i havet for deg. 
©: NU\/. 

Fotografisk pussIghet 
Når sollys går gjennom et lite hull og treffer en 

flate, vil vi se et lite bilde på fl a ten. Hullet 
fungerer som et nålehullska mera. Na l' lys 
passerer gjennom bladene pa træ r, vil mellom
rommene mellom bladene fungere som det lille 
hullet i nå lehullskamerael. Dermed far vi en 
masse sma bilder aven solformorkelse pa 
bakken under træ r, skriver Eirik Newth som 
s ikret fotografiske bevis for dette under solfor
mørkelsen 11. august 1999. Og han har faklisk 
relt. Se selv pa 
hl/p: I1 newth.llel Ijak/en 1ar/i/der 1 {ormorkeise 

991 

Et bilde av solformørkelsen. fremstilt av lys som 
går gjennom løwerk på trær. @: Ei rik Newth. 

Fremdeles obskurt? 
På fotoportalen Obsc/l/'(/ s nettsted 
wwW.ObSCII/'(/.1I0 - som ifolge egenreklamen 
skulle være en portal til foto·Norge. ha r det 
skjedd svæ rt lite siden vi var innom sidene sisl 
vinter. Det enesle el' at innehaver Per Harald 
Strøm i en melding datert 09.03.2000 skriver 
at det skjer mye spennende i foto-Norge for 
tiden. Men selv har ha n det sa travelt a t ,·det i 
en lang periode ... svært lite nyheter og 
aktiviteter på Obscura. Dette beklager jeg". 

I all korthet noterer vi at 
- Robin Strand er en aktiv hobby- og fiilans
fotograf fra Bergell. Han har to nettsteder, 
begge stappfulle av bilder. Det ene dekker 
Bergen, det andre er rene geografileksjonen for 
resten av landet. Adressene er henholdsvis 
hom e.llo.nel 1ros/rand (for Bergens-bildene) og 
home.elller.vplrostralld (for 0vlige Norges
bilder). 

-Aune For/ag i Trondheim er stor pa postkolt 
og boker for tUlistmarkedet. De har ogs eget 
digitalt bildearkiv hvor man kan soke etter 
bilder. Passord nødvendig. Adressen er 

www.auTle-/.or/ag.no 

- Time Foto på M~orstuen i Oslo er et meget 
velrenommert laboratOliul11 som benyttes av 
kvalitetsbevisste fotografer. Blant faste kunder 
er bl. a . Knut Bry og Alf Børjesson, hvis 
bildel' ledsager Time Foto's Ijencstel' på 
www.time{oto.l1o 

www.time{oto.l1o
http:www.auTle-/.or/ag.no
wwW.ObSCII/'(/.1I0
WWW.1IUV-{otO./lO
mailto:skvelle@onilne.no
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7550454 

omlte for nye medlemrra-: 

74 2185l1li 

Kurstilbud 
PhotoShop/digital bildebe
handling Norges otograf
forbund i samarbeid med 
Institutt for Journalistikk 

Portrettfotografens digitale fi'am
tid er her nå. Tiden er moden 
kanskje overmoden - for il tilegne 
seg kWU1skap om digitale bilder. 
Institutt {or Joumalistikil i Fred
rikstad har nå laget et kW'S på to 
samlinger som bør interessere 
medlemmene i I\TFF. Gripden.ne 
anledningen ti.! :!i lære deg om den 
digitale hverdagen. ln.stitutt/oT 

Journalisti"" lover spefUlende og 
lærerike dager i Fred.li.ks tacl disse 
to samlingene . 

Samling I: 
GrufUllt'M~ndt, om Phou, 
Shop5.!i' :-;on;k v"",on l 
Fotoh'Tafl'ring nll'd digit.-lIe 
knnwr;1('r 
Bildt'r inn i t'j:!en datama,kin 
POrlrt'lt 
Rdu'.i 
K~libn'rinj:! 

l 'tkjonng fra dif.,';tal lil til papir 
bildt'r 
Filfi,rmalt'r 
l'L,tyn;lX'ho" 
l_~winj:! 

l 'tlt'\'('ring av hjemmeoppj:!aver 

Samling Il: 
Gjt'nnomgang av hjt'mnwopp
gav!'r 
Bruk av skann!.'r 
"R(·pmduk....jon" av gaml!' bild"r 
Samnlt'nkopit'ring 
Automatiskt' pmst'dyn'r i 
I'hot,,<;hop 
Opprt'lting av linjl'r 
R!.'tting av fOrlt'gninj:! 
Bildt'arkiv 

- Deltagerne bor i instituttets 
hotellnøy og spiser alle målhder 
hel', forteller de to kursansvarlige. 
Arne Glomdal og Tor Andersen. 
- Vi er med andre ord sammen hele 
døgnet. Pii IJ hal' vi undel'\';st i 
digital billedbehandling i mange 
år, og har undervisningssa! s alle 
deltagel11e flir "egen" datamaskin 
under kurset. I tillegg har vi eget 
atelier deltagerne skal bruke. Sam
ling I blir fra 11.-14.02.2001 og 
samling II fra 13.-16.05.2001. Kur
set koster 7500 pr'. samling. Dette 
inkluderer alt; overnatting, full 
pensjon, kompendier og annet 

kursmateriell. Maks antall delta
gere er 13. Påmelding hl kW'set m 
skje innen mandag 08.01.2001. 

Betaling av kursavgjft skjer til 
Norges Fo/.ograf{orbwul, Rådhus
gata 20, 0151 Oslo - eller e-post: 
nf{oto@online.no 

ROQaland
Fot:ograflaug 
hedret fotograf Søren Sviland pd 
sitt årsmøte i Sandnes ved li utnev
ne ham til æresmedlem i lauget. 
Han ble hedret for lang og engasje
rende innsats i laug og forbund. 
,·Søren er fortsatt en engasjert kol
lega som har mye gi .., skriver 
«Kallen.. og ".. .takker for innsatsen 
og håper på mange nye innspill i 
ilrene som kommer ... 

Oldermann Karl H. Pedersen takker 
Søren Sviland for lang og tro tjenes
te. <©: Harald Grøttem . 

NRF 
Norske reklame Fotografer 

lrIidar Astrøm 
Fcrrmann 
22 37 57 80 
IfIidorOlSldor. no 

JaIiIr Nyttingne. 

22 17 35 05 
IøtDtlnyaingnes. no 

tWgeEIIk 
ArwItartlg Utsnitt 
19 25 92 44 

~H81a 
"'lIrlig AktMteter 
12 583004 
"""""""' . c2/.net 

EFSI fyller ti! 
EFSI feirer i ar lO-årsjubileum, og 
jeg føler som norsk kontaktperson for 
!FF (/nsti.twJjons Fotogra{enes Fore
ningl at jeg bør reklamere litt for 
organisasjonen også utenfor !FF's 
domene. EFSI - EuropeanFederoti· 
on otthe Scientific Image ble dannet i 
Paris i oktober 1990. Det deltok 
representanter fra F:rankrike, 'lYsk
land, Sverige, Danmark, Spania og 

Storbritannia. Senere har Norge, 
Nederland og Østenike deltatt på 
møtene. 
Målsetningen for foreningen: (Noe 

frittoversattl 
al Oppmtmtre til kontakt og kom
munikasjon, utvikle samarbeid og 
utveksle profesjoneU fagkunnskap 
meUom fotografer og i lIusb'atører i 
Europa, bl. a. ved å organisere euro
peiske møter 
bl Standardisere teknologi forbun
det med val' profesjon som medisin
ske og vitenskapelige illustratører 
cl Støtte tmdervisning for såvel våre 
medlemmer som i videregående 

Hei alle sammen! 
Hosten er her og lovet faUer, hvil
ket gir meg en flll overgang til at 
det gjor ogs fristen for levere 
bilder til Utsnitt. Arbeidene skal 
være innsendt 27.10. Invitasjoner 
kommer i god hd for det. 
Årets høstseminar er lagt til V g 
og skal omhandle manuelle tek
nikker. Datoer 19-22.10. Ellers 
skjer det masse spennende ting 
utover hosten. 

Isidor 

Paraplyorganisasjon 
Jeg registrerer med glede at spørs
måJetom paraplyorganisasjon blir 
reist fra flere hold. Blant skepti
kerne settes det fUlgeren p hvor 
forskjellige vi er. Dette \';! kanskje 
gjøre prosessen ved dannelsen av 
paraplyorganisasjonen vanskeli
gere (les: tregere). Det vil selvfol
gelig ogs tilkomme uenigheter 
undel'\'eis. Sannsynligheten for 
tidvis eller i enkeltsaker uenighe
ter og blokkdannelse er ogs til

http:19-22.10
mailto:nf{oto@online.no
http:Gripden.ne
http:onllne.no


utdannelse 

dl Fremme medisinsk og vitenskape
lig illustrasjon 
e) Fremme infol1lliL<;jon om relevant 

teknologi, materialer og produkter 

O Gi anerkjenneL-;e for fi-ernragende 

æsultater innen vitenskapelig illu
strasjon 

Organisasjonens neste møte ble holdt 

i Norwich, England, i 1991, og her 
kom Norge med i arbeidet ved at jeg 

deltok i denne kongressen. Som lFF's 

æpl"E'Sentant har jegseneæ deltatt i 
Berlin i 1992, i Gøteborg i 1993, og i 

London i 1994. 

Den første verdenslwngress for bio
logisk og videnskapelig illustrasjon 

bl0 avholdt i Orlando, USA i 1994, og 
det ble planlagt å avholde en slik ver

denskongæss hvelt 5. år. EFSI p-dtok 

seg ansvaret for dette arrangementet 
i 1999. Den anru-e verdenskongmssen 

fant sted i Amsterdam i mai 1999. 

Det er ønskelig å avholde en årlig 

EFSI-kongmss i tilknytning til veIts

landets eget arran"n-ement. 
I 1995 Spania (Bilbao), i 1996 
England (Canterbury), i 1997 i 

Danmark (Fynl 

11998 i England(Bathlogi 1999 
som nevnt verdenskongl"E'SS i Neder

land. 
Neste EFSI-konferanse arrange

stede. Jeg kunne ramset opp enda 

flere skjæ r i sjøen. Men fokuse
ringen rundt faglige forskjelle r (er 

det portrett eller presse som e r 
best? ...skal bilder tillates manipu

lert? ) bygger på en for l.iten kunn

skap om hva en paraplyorganisa

sjon er og dens formål og oppgaver. 
J eg vil de rfor prøve, forklare det

te i grove trekk. 

Dagens situasjon kan på mange 

måter sammenlignes med om vi 

skulle hatt politis ke partier, men 
ikke storting og regjering. Organi
sasjonene er i det store og he le 

handlingslammet sl.ik s ituasjonen 
er i dag. Forskjellen mellom foto

graforganisasjonene og politiske 
partier e r at fotograforganisasjo

nene ikke lever av politisk makt, 

men har kun 0n. ke om å nå må le

ne. 

En paraplyorganisasjon skal 
ikke erstatte e.ksisterende fore

ninge r. Fagfotograforganisasjone
ne NFF, NRF oSV. vil bh medlem

mer i paraplyorganisasjonen. Dvs. 
paraplyorganisasjonen har f. eks. 

5 medlemmer, men representerer 

res i Køln 22-24.09.2000 i tilknytning 
til den tyske . Quo Vadis»-konferan

sen. Det er et spennende og vru;eJ"t 

progl'3JTI over tre dager med blant 
annet videopresentasjon av Lennart 

Nilsson, og ca. halvpruten av innleg

gene på konferansen er på engelsk, 

mens resten foregår på tysk. 
Simultanoversettelse er planlagt. 

Den store PlwtoKilla messen feirer i 
år 2000 sitt 50-årsjubileum, og EFSl

's konferanse er også knyttet opp li! 
dette arrangementet. 

Deltagelse i EFSl's anangemen
ter er begrenset til medlemmer aven 

organisnsjon tilknyttet EFSI, og for 

Norges vedkonunende er det i dag 

kun Institusjons Fotografenes Fore

ning. Hvis noen føler at de tiU,Arer 
miljøet rundt medisinsk og vitenska

pelig fotografi eller illustrasjon, kan 
de ta kontakt med !FF enten ved vår 

formann Christian Nissen eUer 

undertegnede, Eld!"i .Jørgensen. Vi 
arbeider begge ved Rik,lwspitaJ.et i 

Oslo og kan treffes på 23 07 28 18, fax 

230728 21 eUer 

christian.n.issen.®labmed.uio.lweUer 

ef.drijorgen.sen.@labmed.uio.rw 

EFS]'s hjemmeside finnes på 

http://efsi -home.org 

Eldri Jørgensen, lFF_ 

1500 fotografer. Organisasjonene 
ha r representanter i paraplyen, og 

i dens utvalg. Særforbundene skal 

h ndtere sine aktiviteter som i 
dag. Seminarer, konkurranser o. I. 
vil være relatert til de ulike lagret

ningene, og de rmed håndteres 

best av de ulike organisasjonene. 
Det er dog ikke noe i veien for a t 

paraplyen kan arrangere aktivite

ter når dette faller seg naturlig 

eller nå r to e ller flere forbund 

samarbeider om arrangementer. 
En paraplyorganisa..<;jons ha ndle
frihet beror på at særforbundene 

enes eller treffe r demokra tiske 
besluttninger. 

En paraplyorganisasjon har ett 
politisk overordnet virke. AU for

mell kontakt til foto-Norge s kal 

foregå gjennom pru·aplyen. Det er 

da ikke t.vil om hvilke t forbund 
man ska l henvende seg til. Dvs. at 

myndighetene bar et sted li hen
vende seg (pr. i dag henvender de 
seg ikke altid i det he le tatt). Alle 

viktige utta lelser foregal' gjennom 
paraplyen. Paraplyorganisasjonen 

skal ikke ha ansvar for andre 

Lederen har ordet 
Nå er nok en sommer over og de 

fleste klubbene er godt i gang igjen 

saker en de organisasjonsmessige 

og foto-politiske. Paraplyorganisa
sjonen kan ha medlems kap i inter

nasjona le organisasjoner, men de t 
kan ogs særforbundene. Paraply

organisasjonen skaVkan ha admi
nistrat ive oppgaver for særforbun

dene; dette vil variere med hvor 

mye organisasjonene betaler og 
hva de ønske r å tillegge paraplyor

ganisasjonen. 

J eg ha r hatt lange samt..'Iler 

med representante r for den finske 
paraplyorganisasjonen Finn/oto. 
De bar en meget godt fungerende 
modell som vi i stor grad vil prøve 

lære av. De har en innledende 
tekst på s in webside som lyde r ca. 

s lik: 
Den sentrale organisasjonen av 

fmske fotograforganisasjoner 

a rbeider for fremme av all fotogra
fi , styrke r fotografenes s tatus og 

respekt, promoverer den fotogra
fis ke kunst og den fotografis ke 
kultur, styrker samarbeidet mel

lom sine medlemmer og fremmer 

samarbeidet og solidariteten mel

lom fotografe r både nasjonalt og 

med klubbmøter, konkulTanser og 
kursvirksomhet. Og n e r det tid for 
il krype U1l1 i «mørkerommet.. igjen 

for å bearbeide SOlllmerens visuali

seringer og sanseinntrykk både pa 

den digitale og analoge milten. Noe 
av det jeg like r best med foto er 

letingen ette r motiv, vlsualiseI·ing
en, al ts det å tenke seg ut hvordan 

det ferdige bildet vil se ut før en 
trykker på utløseren. For til slutt il 
komme inn i lllørkerommet og finne 
ut at akkurat det du hadde gjOlt 

stemte! 
En står nede ved sjøkanten på et 

svaberg og er omkranset av noen 

klipper med litt skog pa toppen og 

havet som strekker seg ut til hOI-i
sonten. Sola er på ve i ned, sjølufta 

gjør deg klru- i toppen og kreativi te
ten bare bobler over. En finner en 

kløft i berget som f'ylles nar bølgene 
slår inn, men bill helt tomt på vei 

ut igjen. De største bølgene som 
slår helt inn til roten av kløften, 

daIUler en herlig vifteformet sprut 

et par meter opp i luften. Kameraet 

stilles opp på stativ, man finner en 
plassering som gir en rolig avbuet 

bergformasjon i forgrunnen. Den 

glir naturlig langs høyre s ide inn i 
klippeveggen som fører videre bak 
til et frodig skogsa real i bakgrun

nen. Inn fra venstre s ide kommer 

internasjonalt. 

Dette er en ganske t reffende 
bøskrive lse av en slik organisa

sjons arbeid. Den observante vil se 
at dette er oppgaver som organisa

sjonene med sine friviUige tilli t 

svalgte ikke i stor nok g1'ad rå r 

med . 

Det økonomiske tror jeg blir 

den vanskeligste biten i puslespil
let. Siden paraplyen overta r store 

deler av særforbundenes utgifter, 

så må den også overta store de ler 
av inntektene. 

Det e r fullt mulig for organisa

sjonene å s i opp sitt medlemskap i 
paraplyen. Det er heller ikke noen 
forut-getning at aUe særforbunde

ne onsker a delta for il stifte para
plyorganisa..".jonen. 

Nå r det gje lde r Fotografiens 

Hus oppe i dette, ser jeg for meg 
muligheten av et par etasjer til p 

s ikt. 

lsidor Astrøm 
Formann Norske Reklamefoto

grafer 

http:home.org
mailto:ef.drijorgen.sen.@labmed.uio.rw
http:Rik,lwspitaJ.et
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sjøen fossende og ved hjelp aven 
dobbeleksponering skumlegges 
kløfta helt. I hIlegg stikker en vif
teformet sprut opp og danderer 
midtpartiet i motivet, frosset pil 
nøyaktig riktig tidspunkt. Livet er 
herlig' 

IVIen det er jo pa langt nær a lle 
gangene at ting går s lett, og da 
hal' en falt noen utfordringer job
be med denne høsten også . Nå l' 
ting faller på plass slik en selv v il 

ha det, kommer fase 2: å flIUle ut 
om andre ser det samme som du 
gjorde opprinnelig. Da er bilde
/uitikk helt avgjørende! Det" lære 
seg motta luitikk; a skille de kon
struktive kommenta.rene fra de 
useriøse, bygge opp et bildesyn ut i 
fj'a andres oppfatninger om bilder 
er vel s krevende som foto tek
nikk . Etter hvert vil en fors tå at 
nctt.opp tilbakemeldinger fra 
andre er det eneste som hjelper for 
a komme videre. 

Mange sliter med li finne ut: 
Hva skal jeg ta bilde av mP En løs
ning er å begrense for seg selv hva 

en ska.I ta bilde av. Gjeme defmer 
XhibiSjOl1Ist av Jenny Østgård, Oslo KK. 

et tema og prøv il visualisere moti Gull fargepapir. 
ver ut i fra det. Gå til et område 
der du begrenser også arbeidsarea
let og du vil oppleve at /u'eative løs
ninger strømmer ut. Noe av det 
sanune opplever jeg i en Folamara

Ion der også tidsbegrepet er en 
sterk faktor. Jeg tror at vi alle bli.r 
bare mer kreative i en s lik intens 
situasjon. 
Så til alle fotoentusiaster rundt i 
Norge: Ha en kreativ fotohøst! Og 
gil for aU del ikke glipp av de fan
tastiske høstfargene som snart tit
ter frem! 

Jan Robert Williamsen 
Kasserer NSFF 

Vinnere fra NSFFs Landskonkurransen 

varen2cm 


Young Glrls av Rolf Sylta . Bergen KK. 
Gull lysbilder 





UNGDOMSLANDSKONKURRANSEN VÅREN 2000 
Vårens ULK ble juryert av Helge Nygård, 

Arve Berntsen og Vidar Gran fra Vennesla FK. 


Aktivitetskalenderen 
NSFF 

15. Innlevering til 
høstens landskonku~ 
ranser i NSFF 
Landskonkurransen: 
Kolleksjon - fritt motiv 
Ungdomslandskonkur
ransen: Fritt motiv 

1. Innlevering Hønefoss 
KK Landskonkurransen 
10. Hønefoss 
Mer info: Geir Sæthre 
e-post: 
geir. saetre@os.telia.no 
61 23 71 52 

15.-1B.Fotografi 2001 
i Oslo Spektrum 
24.0s10 Kamera Klubb 
feirer sin BO års dag 
(21. mars) 

15. Innlevering til 
vårens landskonku
rranser i NSFF 
Landskonkurransen: 
Fritt motiv 
Ungdomslandskonku r
ransen: Fritt motiv 

24. - 27.NSFF Distrikt 
6 arrangerer fototreff 
på Tjøme 

Ungdomsutvalget har 
fått nytt kontonummer 
IrU1Jevering til høstkonkurransen 
står for døren, og vi bel' dere mer
ke dere at. ungdomsutvalget har 
fått nytt kontonummer. Det nye 
nummeret er 05302681971 og 
erstatter det nummeret som stål' 
på invitasjonen til høstens Lands
konkUlTanser dere fikk med forri
ge utgave av NIT. 

Diplomer fra 
Landskonkurransene 
Savner du diplomer og antatt
lapper fi'a vårens landskonkur
ranser? Saken er al konkurran
seutvalget har gått tom og origi
naler til de eksisterende diplom· 
ene har ikke vært mulig å opp
drive. Vi er derfor i gang med å 
designe nye, noe som dessverre 
tar mer lid enn planlagt. Vi trek
ker på egne krefter siden selska
pet ikke har penger li.! å betale en 
designer fOl·jobben. Har du et for
slag til design eller lyst ti.l il prøve 
deg, sa t.a kontakt med nu'id 
Skilbred i NSFF hovedstyre. 

Oslo Fotomaraton 
Ble dessverre avlyst p.g.a. mang· 
lende oppslutning. Planene for et 
nytt forsøk ti.l våren el' allerede i 
gang, og arrangørene håper at tid
ligere plan.legging, endret gjen· 
nomføring og bedre markedsfø
ring skal trekke et større antall 
deltagere. 

Feil adresse? 
Vi får ved hver utsendelse et 
antall blader i retur p.g.a. feil 
adresse. Husk derfor il melde 
adresseendring til klubben din så 
tidlig som mulig, og husk fl minne 
dem på at de må varsle NSFF om 
endringen. 

FK 
FK 
FK 

FK 
Fl< 

Hr. Redaktør. 
Tusen takk for et utmerket foto
tidsskrift! Jeg leste med interesse 
lederartikkelen i nr. 2 om Gellius 
Loci. Jeg lette i mitt bibliotek 
etter dette uttrykket, og fant det i 
min utmerkede bok Nil Desperatl
dum -A DictiollaryofLotill ThKs 
and Phrases. Gellius Loei betyr 
her en plass' voktende and. Ioldti

den tTOdde romerne at ethvert 
menneske fikk en voktende ånd 
fra fødselen av. På samme mate 
var det med et sted eller et hus. 
Forøvrig fant jeg noen ord om 
Christian Norberg-Schultz i 
en annen bokjeg har, nemlig The 
Aeslelhics ofArchilectU1l!. Der går 
det frem at han er av den oppfal
ning at et byggverk kun er vellyk· 
ket i den grad del klarer li uttryk
ke sin egen tidsånd (Zeitgeist). 

Dette passer jo godt på det som 
De sa treffende kaller GelIi".• 
Loei. Jeg syntes det var givende a 
lese refleksjonene omkring delte. 
En passent må jeg, med den inter
esse for landskapsfotografering 
jeg har, ogs fa nevne a t det var et 
vakkert bilde under lederartikke
len. De var i sannhet ekte fotogra
fer for 100 å r siden også! 

Vennlig hilsen 
Henrik Kolden, Isdalstø 

~~nnelse: 

Hvem ville bo i de 
huse ... ? 
Nyheder om den norske fotogra
fuddannelse når sjældent frem til 
de danske avisers forsider, og helt 

J 


ærligt: Det er sjældent al se dem 
omtalt overhovedet. Hvis det der
for ikke var for Nordisk Foto/æ
1l!r{o1l!tlillg (NaFo), villejeg ikke 
vide noget om tilstanden i Norge, 
men det gul' jeg og ved nu, at hvor 
det i løbet af90-erne gikjævnt 
ned ad bakke, er tilstanden i 
begyndelsen afdet ny årtusind 
ved at nå det stabile stade, der 
opstår ved en begravelse. Sel fra 
Danmark er man (og -man- skal 
fmdps på det politiske og det orga
nisatoriske niveau) i gang med at 
gravlægge den norske fotografud
dannelse. Det er både foruroligen
de og beskæmmende, og det er 
svært at se, hvis interesser, det 

tilgodeser. Det tilgodeser i hvert 
fald hverken branchen eller de 
mange unge, der gerne vil beher
ske fotograffaget og skabe sig en 
levevej inden for den brdflche. Det 
ligner en situation, hvor de gode 
græder og ingen rigtigt ved, hvem 
der ler. 

Nm- man skaber et syslcm, 
hvor muligheden for at fordybe 
sig i det handværksfag. som foto
graffaget ogs er, består i et tilbud 
om 6 timers undervisning om 
ugen i et år. har man mistet tro
værdighed. Kan man forestille sig 
elektrikere eller tømrere blive 
uddannel på den made? Hvem 
ville mon bo i de huse, de havde 
bygget? Ikkejeg. Set fra Danmark 
ser det mærkværdigt ud. at man 
ikke længere vil uddanne fagligt 
dygtige fotografer i Norge, og vi 
har lidt ondt afde dygtige lærere, 
der nu skal arbejde med et sys
tem, der ikke tilbyder den nød
vendige dybde i undervisningen. 

Vi har især ondt afa.lle de vel



Brollcolor Minipuls DI60 pl us kan du kontrollere 
med din Mae eller Pc. Medfølgende software kan 
styre og lagre alle funksjonene på lampen. 
Programmet kan styre D 160 plus-Iampen og Gralit 
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kvalificerede norske unge, der 
gerne vil uddanne sig inden for 
det fotografiske område, og derfor 
vil vi gerne række en h nd frem: 
Nå r man ikke i Norge vil tilbyde 
jer en faglig forsvarlig uddannel
se, skall vide, at I kan bruge det 
danske system og fa jer en uddan
neIse, der er på højde med det 
bedste naget sted i Europa. Syste
met ser s ledes ud: Alle, der vil 
have en faglig uddannelse, skaJ 
starte med at gennemfore et 
grundforløb på en af7 indgange, 
for s derefter at væ lge uddannel
se og specialisere sig på et hoved
forlob. Fæ lles indgnngen for foto
grafuddannelsen hedder Tek11O/o
gi & Kommunikation, og unge, 
der vil a rbejde professionelt med 
medier. skal derunder vælge Iini
en Kreatiu Media . Denne Iinie 
gennemfores på flere skoler over 
hele landet og alts ogs på Medi
eskolerne i Viborg. hvor det foto
grafiske naturligvis far særlig 
vægt. Nar man har gennemfort 
grundforløbet, kan man - efter at 
have filet en aftale med en profes

sionel fotografi og det kan glim
rende væ re i Norge!) --fortsætte 
med uddannelsens hovedforlob. 
Den foregår som en vekseluddan
nelse, hvor man i den største del 
a f tiden arbejder hos fotografen og 
s indimellcm er på skole for at 
sikre indlæringen afhele det foto
grafiske spektrum. Det ser sam
let sllledes ud: 

A. Uddarulelsen er opdelt i et 
grundforløb (samlet varighed: 25 
ugerl og et hovedforlob (varighed: 
4 arl. I grundforlobet indg r et 
valgmodul på 5 uger, med mulig
hed for faglig specialisering. 

B. Grundforlobet bestAr afen 
obligatorisk del på 15 uger, valg
modulet på 5 uger og en uddan
neIsesrettet del pa 5 uger. Forud
sætningen for at komme pa den 
uddannelses rettede del er en 
uddannelsesaftale. Til gengæld 
kan vi optage s mange som vi 
har plads til på den obligatoriske 
del. Denne del gennemføres bilde 
forår og efterå r, og p grund afdet 
nordiske samarbejde kan norske 
elever optages på lige fod med 

clanske. Norske elever er beretti
get til stotte fra Lånekassen. 
Der indgar mange fag i det obliga
toriske grundforlob. I denne for
bindelse er det vigtigst at nævne 
Digital Billedbehandling (3 ugerl, 
Digital Kommullikotion 12 ugerl 
og eksamensfaget Informutions
teknologi (4 uger l. For de elever, 
der har opmlet uddannelsesaftale 
som fotografi eller en arbejdskon
trakt med fx. en nor.;k fotograf), 
fortsætter grundforlobet med en 
uddannelsesrettet del på 5 uger, 
hvor det eneste fag hedder: Foto
grafisk Produktiollstekllik. Her 
gennemgas den grundlæggende 
brug af lys og instrueres i betje
ningen af professionelt uds tyr. 

C. HO\'edforlobet varer ialt 4 
ar. I løbet afdisse 4 år er der 4 
skoleophold på ialt 40 uger. Det 
første skoleophold på 15 uger gen
nem fores som nævnl i forlængel
se afden uddannelsesrettede del 
afgrundforløbet, og l1ar eleverne 
omkringjuletid behersker de 
grundlæggende værktøjer, er de 
para t til at komme ud og arbejde i 

ateliererne. De sidste 25 skoleu
ger fordeles o\'er 3 forløb med 
henholdsvis 10, 10 og 5 uger. Der 
er lige omkring et rs praktik 
imellem hver afdisse forlob og på 
Medieskolerne bliver de alle place
ret i perioden fra januar tiljuni. 

D. Svendeproven kommer nu 
til at vare 5 uger og der bliver 
ikke nogen AV-opgave. Eleverne 
skal møde til skoleopholdet med 
en portfolio bestående af25 bille
der. De 5 uger går så med fæ rdig
goreIse afen udstilling (muligvis 
med omtagning afnogle afbille
derne log en endnu ikke beskre
vet faglig prøve. Denne portfolio 
kan bestå afbilleder fra hele 
uddannelsesperioden, altså både 
billeder fra tidligere skoleophold 
og fra praktikperiodeme. Det 
særlige i denne sammenhæng er 
altså, at norske elever og fotogra
fer kan bruge dette system til at 
sikre den faglige uddannelse. 

De nordmænd, der geme vil 
uddanne sig pa den måde. skal 
soge om optagelse på et grundfor
lob på Medieskolerne, samtidig 
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med at de prøver at opnå en afts indenfor de 4 år, og der bør ligge en almindeligt forekommende udstyr. godt alternativ, men helt æ rligt: 


le om praktik med en norsk pro fast aft:ale om en aJlønning afele Og, ikke mindst: Eleven vil kunne jeg ville linde det mere korrekt, at 


fessionel fotograf. I denne aftale ven i praktikperioden. Til gengæld fungere som selvstændig fotograf man i Norge havde valgt at behol

skal den norske fotografiove at vil han IS en elev, der kender faget og lage ansvaret for løsning afalle de fotografuddannelsen, men når 

lage sig afoplæringen i den prak til bunds og kan beljene alt fore almindeligt forekommende opga man vælger at nedlægge den, skal 


tikperiode, der ialt med afbrydel kommende fotografisk udstyr, ver. rvære hjerteligt velkomne i Dan

ser varer i 4 år. Samtidig skal han både det analoge og det digitale. Det bør endelig nævnes, at det mark. 

acceptere at afgive eleven til skole Eleven ,;1 kunne udføre opgaver er gratis at bruge det danske sys

perioder afialt 45 ugers varighed inden for alle genrer og på alt tem. Skolen er gratis, materialer Gunner Byskov 


ne ergratis, og der er et tilskud til Medieskoleme 
opholdet, så det kun koster ca. Skaldehøjvej 2 
1800 Dkr. pr. måned for kost og DK-8800 Viborg 
logi. Kun skal eleven selv sørge for Århus, 16.08.2000 
transporten til Viborg. 

Jeg synes, det er et godt tilbud 
til både fotografer og uddannelses Korreksjon 
lystne unge i Norge. Vi har allere I artikkelen om fotografene Truls 
de flere nordmænd på vores skole, og Mårten Teigen i NFT 003 kom 
og vi vil meget gerne have flere. vi i skade for sette feil billed
Kig forbi, kig på www.medieskoler· tekst til to av bildene (øverst til 
ne.dk eller ring på 00 45 86 67 50 høyre på s. 25 og bildet p s. 26). 
55 og sporg efter mig. Selv om Disse var ikke oppdrag for Kunst· 
siten ikke altid er opdateret, kan industrimuseet, men menyomslag 
den give en god fornemmelse af, bestilt av rederiet NCL ved 
hvad det drejer sig om. Arnold Rakeng. 

Jo, det. er et godt tilbud og et 
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Des 620x - ISO 6400 digitalt kamera 


Kodak DeS 620x 
ISO 6400 digitalt kamera 

Fotografer har før mattet velge mellom digital fotografering 
eller fotografering med høy ISO hastighet. Med det nye digitale 
kameraet KODAK PROFESSIONAL DeS 620x er dette 
historie. Kameraet bygger på arbeidsjernet DeS 620 og kan 
brukes helt opp til ISO 6400. Kameraet er fargekalibrert fra ISO 
400 til 4000. 

Den ekstreme følsomheten til KODAK PROFESSIONAL DeS 
620x innebærer også at man har et mye større eksponerings 
spillerom og muligheter for il korrigere bilder etterpå. Feil 
farger på grunn av vanskelige lyskilder kan korrigeres etterpå. 
høylys man trodde var utbrent viser seg il inneholde 
informasjon. Selv om man ikke alltid har bruk for den ekstremt 
høye ISO hastigheten kan den vise seg å være svært sa nyttig 
allikevel. 

Des 620x gir filer på 6 MS og kan ta 3,5 
bilder i sekundet i sekvenser på 12 bilder. 

Kombinert med kameraets utvidete ISO-område. 
gjør det deg i stand til li fotografere i utrolig 

skiftende omgivelser. 

Fleksibel ISO, 400-6400 (fargekal ibrert mellom 
ISO 400 og 4000) 
Nikon F5-funksjonalitet 
Direkte tilkobling av mobiltelefon til kameraet. for 
overføring av bilder uten PClMac 
2 kortplasser for økt lagringskapasitet i kameraet 
(maks. I GB) 
Patentert histogram for eksponeringskontroll 
TIL Auto fargebalanse gir korrekte farger under 
alle forhold 
Picture Protection System sørger for at du ikke 
mister ditt livs bilde 

Kodak Professional 
Kodak Norge AlS 
Tlf. 66 81 81 81 . kodak.no/go/professional 



I Bibelens lys 
Dagsavisen Vdrt land pleier som kjent li dekke 
helt andre områder enn NFT. Men torsdag 
20.07.00 bragte Hugin og Munin - petit-spal
ten på avisens siste side - en bemerkning vi 
ikke kan dy oss for å gjengi: 

«Pussig garanti. Fra Avaldsnes på Karmøy 
skriver Geir Magne Fossmark at han nylig gikk 
til anskaffelse av et Sony digitalkamera. Karm
øybuen er forbrukerbevisste kunder, så Foss
mark studerte umiddelbart Sonys garantibe
sten:unelser, hvor dette kom /i'em: 

Sitat: This warranty daes not cover ...dama

ge due to acts ofGods." 
Det fremgår ikke om det er naturkatastrofer 

og værguder Sony vil gardere seg mot, men 
begrensningen er både besynderlig og i utakt 
med god teologi. Kanskje Fossmark bør gjøre 
som fotografen i bilaget (i.e. Vdrt land); han 
sløyfet blitzen og tok bilder i Bibelens lys. Sitat 
slutt. 

Vi antar at den non-øne gud Odins ravner 
fomtsetter at man med «god teologi" skal forstå 
den lutherske vru;ant. Men Luther er av lett 
forståeHge grunner lovlig unnskyldt fra å uttale 
seg om ethvert spørsmål, deriblant fotografiske. 

UeQnet beliQQ.enhet, og
annen uhumSkhet 
I Billedkunst nun:uner 4 i år (hvor Jonas Eke
berg, tidligere Hyperfoto , er ansvarshavende 
redaktør) kunne man lese et lite intervju med 
Øivind Stonn Bjerke, direktør lor Norsk 

m.useum for lotografi - Preus fotomuseum. 

Intervjuet var ført i pennen av Caroline 
Ugelstad. 

Foranledningen til intervjuet var, sa vidt \~ 
forstår, at museet m1l lane seks millioner kro
ner av Forsvarsdepartementet for å kunne fer
digstille de nye lokalene på Karljolwnsvern i 
Horten. Dette lånet forutsettes tilbakebetalt 
over seks år, med penger hentet fra museets 
ordinære budsjettranuner. Dette vil, ifølge 
intervjuet, medføre at museet ikke kan kjøpe 
irm fotografier i løpet av denne perioden. 

Vi har ingen problemer med å forstå det 
ytterst beklagelige i dette forhold. Men dessver
re antyder intervjuet også andre forhold man 
antagelig ogsa kan betrakte som ytterst bekla
gelige. Ifølge intervjuet fortsetter nemlig Stonn 
Bjerke med det følgende: «Det er betenkelig at 
vi, fremfor staten, sitter igjen med ansvaret her. 
Særlig fordi fotomuseet og dets uegnede belig
genhet i Horten opprinnelig ble tvunget frem av 
pol.itikere - uten hensyn til faglig ekspeJtise". 

Vi har en følelse av at Stonn Bjerke har sær
deles mangelfulle kunnskaper om sakens bak
grunn, deriblant de hørings-uttalelser som i sin 
tid ble avgitt i forbindelse med det såkalte Gre

ve-utvalgets innstilling. Vi vil anbefale ham å 
sette seg inn i dem, for å fa et mer fullstendig 
bilde av hva den lotografi.slæ faglige ekspertise 
egentlig mente - og som, i siste instans, med
førte at politikerne til slutt gikk inn for denne 
«uegnede', beliggenhet. 

Hørings-uttalelsene til Greve-utvalgets inn-

Av Per Torgersen aceek@onlineno 

stilling ble omtalt i NFT6/92. Her /i-emgår det 
klmt at den aller mest positive uttalelse til den
ne innstilling kom fra Astrup-Fearnleys stiftelse 

for moderne kunst i Oslo, og dessuten fra blant 
andre Vestlandets kunstakademi, kulturavde
lingen i Nord-Trøndelag fYlkeskommune og 
Norsk kulturri1d. Er det dette (eller kanskje 
Greve-utvalget'? ) som utgjør den «faglige eksper
tise" Storm Bjerke påberoper seg'? Det kan til
føyes at listen over ten:unelig skeptiske uttalel
ser vru' adskillig lengre, /i'a instanser som 
Museet for samtid.skunst, Henie-Onstad kunst

senter, Universitetsbiblioteket i Bergen og Nor
ske kunst- og kulturhistoriske museer. Den aUer 
skarpeste uttalelsen kom fra reklamefotografe
ne, som konkluderte med at Greve-utvalget fra
dømte ...seg selv enhver redelighet og troverdig
het ... ". 

Vi vil minne om at dersom Greve-utvalgets 
innstilling hadde blitt tatt til følge, ville etter 
alt il døn:une Norsk mU.$eum for fotografi -

Preus fotomuseum ikke ha eksistert - og det 
forekon:uner oss at en helt armen person enn 
Stoml Bjerke ville innehatt direktør-tittelen, 
om noe annet var blitt opprettet. 

Beliggenheten i Horten hadde i lang t id vært 
endelig fastslått da Storm Bjerke søkte, og fikk 
stillingen som direktør. Han kan derfor fOI-ut
settes å være kjent med hvor han er fomtsatt å 
fungere , og følgelig også hvor hans lojaliteter 
bør ligge. Dersom han ikke vil eUer kml aksep
tere dette, bør han kanskje ta sin posisjon opp 
til ny vurdering. 

http:20.07.00




Det kan eUers bemerkes at det virker 
noe påfallende at Storm Bjerke trekker 
dette momentet inn. Det forekommer oss å 
være budsjett-saken totalt uvedkommen
de -og vi er dessuten godt kjent med fra 
hvilket hold de samme påstander tidligere 
er satt frem . 

Kameraer på auksjon 
Blom.quists kunsthandel arrangerte 
06.06.00 kW1St- og antikvitetsauksjon i 
Tordenskiolds gate 5 i Oslo (ikke s langt 
fra der Atelier Ru.de en gang lå). Denne 
gang omfattet katalogen tre kameraer 
to 8x10 tommers til studiobruk, samt et 
reprokamera fra ca. 1917 - alle sammen 
produsert av Kodak. Forhåndsvurdering
ene av pris lå mellom ti og tyve tusen 
kroner. 

Selve auksjonen bar preg aven viss 
konservativ forsiktighet. Det var det gode 
motiv av den kjente kunstner som fanget 
interessen, uten særlig mange intense 
dueller. For antikvitetenes vedkommende 
var interessen betydelig støn'e for velhold
te offisers-sabler og håndvåpen, enn for 
praktfulle, gamle studiokameraer, som 
ingen fant å ville gi bud på. 

Ingen ville ha kameraer av denne dimensIon. 
~: Per Torgersen 

Andres verk 
Sommerens utstilling i Museet (or sum
tidslwnst , i perioden 17.06.-10.09. hadde 
fått tittelen Andres verk, med w1dertitte
len Utvalgte verk fra M ,/.See! og private 
samlinger. Omtrent halvparten av de 
utstilte verkene kurU1e på en eller armen 
måte kalles fotografier. 

Man merket seg spesielt at to av Fin 
Serck·Hanssens repriser på klassisk bil
ledkunst (begge to gjengitt i fonige num
mer av NFTJ var blitt innkjøpt. Men ved 
en feiltagelse (?) val' bare bestillerens 
navn, Per Barelay, nevnt. Dette åpner 
kanskje for at man nå rett og slett kan 
betnæ seg til en status som kunstner på 
omr der man heller ikke behersker. lIva 
med litteratur') Kanskjejeg kan fa Nobel· 
prisen ved å bestille en mursteins roman 
hos den rette forfatter? 

Fra enkelte hold har det blitt ytret 
beklagelse over at fotografi fOltsatt ikke er 
inkludert i det pensum kW1Sthistorikere 

må kjenne til. Vi hal' en sterk følelse av at 
det nettopp er denne uvitenhet og mangel 
på over- og innsikt som gjør at billedkunst
nere som Cindy Sherman og Sophie 
Calle, ved siden av ikke spesielt dyktige 
fotog1'afer som Sugimoto, Thomas 
Struth, Bernd og HilIa Becher, Candi· 
da HOfer og en katastrofe av Nan Gol· 
dins format kan finnes verdige tLl å kjøpes 
inn og henges ut - samtidig med at inter
nasjonalt kjente norske fotografer full
stendig ignoreres. Vi skal atteren gang 
minne om at den samtid museet skal for
holde seg til, allerede er gitt. Det kan 
knapt være museets oppgave il "dekon
struere" samtiden, for å l.me etord fra den 
gjengse kurator-jargon. 

Horisonter 
Galleri NK på Lillehammer har nå flyttet 
inn i nye lokaler i Jernbanegaten l, et 
stenkast frajernbanestasjonen, og 12.08. 

pnet Arvid Sveen utstillingen HoriBon
tel'. 

Vi forbinder helst AI'\~d Sveen med 
Nord-Norge. Fra Fotografisk varutstilling 
1978 husker mange av oss fortsatt 
sortJlwitt-fotog1'afiet av fiskerbåten 
Bølgen , som senere endte som jubileums
frimerke. Men Arvid Sveen er faktisk født 
ikke så langt fra Lillehanuner, selv om 
han i dag bor og arbeider i Tromsø. 

Havet, døden og kjærligheten sies å 
være de sentrale temaer for de fleste 
kunstnere. Ved denne utstilling hadde 
Arvid Sveen valgt il konsentrere seg om 
Havet . I en serie kvadratiske fargefoto
g1'afier hadde han forsøkt li fange det 
ytterst flyktige spill av lys, vann og atmos
fære. Nå vel, man kan kanskje aldri klare 
li fange selve spillet, og må bare nøye seg 
med fragmen tet. 

Men man skal kanskje være forsiktig 

med il bruke uttrykket "bare". Kunstver
ket er, som mange har forstått, ikke noe 
som står i stedet for noe annet. Kunstver
ket tar alltid utgangspw1kt i en form for 
virkelighet, men det er også selv virkelig
het, med sine eg11e referanser og begreper. 
Klarest kommer dette kanskje til syne 
innen musikk og fotografi. Rendyrket 
musikk "forestille", absolutt intet armet 
eM seg selv, mens det kunstneriske foto
grafi, samme hva det eventuelt avbilder, 
ikke først og fremst ..foresti.ller>. noe. 

Sveens fotografi føyer seg naturlig inn i 
flere norske tradisjoner, både landskap og 
det spesifikt nord-norske . Hans bilder 
fremstår nærmest som stillferdige medita
sjoner over sentrale temaer. 

HOrisonter. ©: Arvid Sveen 
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Steners~n
museet I sommer 
Konstruksjon eller virkelig het, en 
utstilling satt sammen av matelia
le fra Norsh museum f'or f'otografi. 
- Preus f'otomuseum, ble først vist i 
Lillehammer hu nBtmuseum fra 
25.09.99 til 09.01.00, og omtalt i 
NFT 99-5. I periJJden 06.07.-03.08. 

ble el/ noe redu8el'l variant av den
ne utstilling vist i Stenersen-muse
et i Oslo. 

\ I forhold til visningen på Lille
hammer var det en avgjOlt fordel 

/ 	 at samtlige bilder denne gang var 
forsynt med angivt'lse av fotograf 
og tittel. Men dette hjelper lite når 
opplysningene enten er misfor
~latt, eller direkte feilaktige. Vi 
tenker her spesielt på russeren 
Aleksandr Rodtsjenkos (ikke 
"Rodchenko", det er den engelske 
transklipsjonl utkast til omslag for 
et tidsskrift om film og kino, med 
den enkle tit tel KiNG (og absolutt 

ikke "KJIHO", slik noen vil ha oss 
til å tro. I det russiske, også kalt 
kyziIliske alfabet, er K og O iden

tisk med de latinske bokstaver, 
den speilvendte "N" identisk med 

"I", mens den kyzilliske "H" er lik 
latinsk "N". Du har kanskje sett 
filmen Murder on the Grient 
Express, hvor en lignende fOl-veks
ling spiller en viss roUe.) 

Det kan ellers bemerkes at 
noen av de kraftigste nedskjæling
ene i forhold til Lillehammer-vari
anten, hadde skjedd innen områ
detNarsk samtidsfotografi.. Den 
omfatter da faktisk ikke bare Dag 
Alveng? 

UbehaQeliQe
påminnelser 
Neste utstiller i Stenersen-museet i 
perioden 24.08.-22.10. var ameli
kaneren Andres Serrano. Som 
kjent er Serrano berømt, eller kan
skje heUer beryktet for avfotogra
feringer av mer eller mindre sjok
kerende motiver - i temmelig grel
le farger. 

Vel, denne gangen ble vi i det 
minste spazt for hans produkter 
innen området «dyre-sex» (forøvzig 

presentelt og lovprist i Hyper{oto 
3/4 for 1997). Men det kan fore
komme en betrakter at Serranos 
hensikt ganske ofte er noe i ret
ning av li «sjokkere borgerskapet" 
- dersom han da ikke forsøker å 
nazTe "forståsegpåerne" til å se 
noe fryktelig dypt og filosofisk i bil
dene - noe i likhet med den «intel

lektuelle debatten" rundt porno
filmen Deep Thmat. 

For en del av Sen-anos bilder, 
de som på en eller annen måte 
dreier seg om kropp og seksualitet, 
er det ytterst nærliggende il. trekke 
sammenligninger med Robert 
Mapplethorpe. Etter underteg
nedes skjønn vil en slik sammen
ligning falle ut til Mapplethorpes 
fordel. Hos Mapplethorpe er bildet 
- uansett motiv - det viktigste, 
med formal styz-ke og teknisk mes
terskap. Hos Serrano er det rett og 
slett motivet, og når motivet ikke 
er åpenbart - som i skulpturene 

nedsenket i forskjellige slags væs
ker - sel-verer han en utvetydig 
bruksanvisning. Så man skal ikke 

tro at han bare haz- benyttet seg av 

lys med lav fargetemperatur' 
Det skal imidlertid bemerkes at 

i vilr tids samfunn, hvor man er 
oppvokst med Walt Disneys og 
Thorbjørn Egners snillistiske 
idylliseling og forløyethet, er 
temaer som ondskap, død, og for 
den salks skyld også seksualitet, 
gzundig feiet under teppet. På den
ne bakgrunn kan man forstå de 
sterke reaksjoner Serranos avfoto
grafering av menneskerester kan 
vekke. Men hvor ligger hensikten, 
bortsett fra i il sjokkere? Politi foto
grafers &steds-bilder er tatt i en 
klar hensikt, Dmitrij Balter
mants' fotografier fra Keltsj 
(1942) viser sivilpersoner massa
krelt av nazistene. Også her er 
hensikten åpenbaz-, mens Serrano 
her i siste instans ikke oppnår 
stort annet enn avfotograferinger. 
Problemet blir vel da hva han skal 
finne på til neste utstilling... 

Men når dette er sagt, bør det 
også understrekes at SelTano har 
adskillig asi både som fotogz-af og 
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Nomads (Bertha), 1990. @: Andres Serrana 

kunstner. Merkelig nok viser dette seg i noe s 
trad.isjonelt som hans portretter, først og fremst 
av uteliggere, men i noen grad også av ka tolske 
prester, munker og nonner. Serien med medlem
mer av rasist-organisasjonen Ku. I<lux I<lan i ful

le regalicr, hører ogsa til blant Serranos fulltref
fere. 

Man kan kanskje konkludere med at Sen-ano 
faktisk er s pass til fotograf at han rett og s lett 
ikke trenger å sjokkere for il gjøre inntrykk. Men 
hans bilder er ogsa en ubehagelig påminnelse 
om huJheten i våre egne holdninger til adskiWge 
av livets og ikke minst dødens s ider, 

Jens Eldøv: 
Rumensk ldosterliv i 
Fotografiens Hus 
I Fo/.ografien.s hus viste Jens Eldøy utstillingen 
Mal/as/i.rea i tiden 25,08.-13.09, «Miinåstirea» er, 
å vidt vi har forstått, det l1.unenske ord for klos

ter, og denne sortJhvitt-billeds€Jien hadde hentet 
s ine motiver fra et kloster i det hovedsakelig rus
sisk-ortodokse Moldova i det nordøstlige Romania. 

Utstillingen om/atlet bade portretter og mer 
repOltasjepregede bilder fra dagliglivet i klos
tret, bade blant munkene selv, og deres kontakt 
med omgivelsene under spesielle fest -dager, 

Det er bare legge til at ,Jens Eldoys dyktige 
handverk og sans for detaljer gjorde det hele til 
den reneste fotografiske fest. Den som har lest 
Dostojevskijs Brrxlrelle Karamazou, vil trolig 
fa en del aha-opplevelser ved å se denne ut-stil
lingen. (En av de tre brødrene, Aljosjka, var en 
tid no\~se i e t kloster, hvor han kom under sterk 
innflytelse av den fromme fader Sosima). 

Fotogravyr i Norske 
GrafiKere 
Fotogalleriet i Kongens gate 9 holder stengt ut 
august maned, men i NOI'S/w Grafikere med 
samme ad.resse viste Rita M.arhaug i a lt 12, til 
dels bearbeidede fotografier, presentert som 
fotopolymergravyr. Man noterer med tilfredshet 
at hun denne gang har avstått fra Il komme med 
mer eller mindre vellykkede repriser på tradi
sjoneLl billedkunst, og heller forsøker a finne et 

personlig uttrykk. Vi vil nok tro at det var i de 
minst maJlipulerte bildene - i a.lt tre fargefoto
grafier - at Rita Marhaug ytte sitt mest overbe
visende, Allerede nå kan man mer enn ane et 
personlig uttrykk, og man burde kunne anta at 
hun har mye ii vinne på et konsentrert arbeid, 
bilde med polymergravyren, og med et spesifikt 
fotogra.fisk billedsprfik 

SalQado: Industri
alderens arkeologi 
vemorh hra{t.stasjon pa Rjukan er et sted som 
virkelig har følt historiens vingeslag, Da den sto 
ferdig i 1911, var den bilde et arkitektonisk mes
terverk, og verdens den gang største varUlkraft
verk. Under annen verdenskrig var Vemork 

ledet for adskillig dramatikk, blant annet den 
uhyre dristige tungtvanns-sabotasjen, som tro
lig satte en endelig stopper [or Hitler-Tysklands 
utvikling av kjernefYsiske vapen. 

Ve mork er nå nedlagt som kraftstasjon, men 
lokalene i denne ærverdige bygning er tatt i 
bruk av Norsh Indu.<triarbeiderml/.seum , l den 
gamle tW'binhallen kunne man 0l.06.-0l.09, se 
brasilianeren Sebastiao Salgados billedserie 
Arbeidere - indu.Sirialderens arkeologi. Disse 
bildene ble i 1999 utgitt i bokform wlder tittelen 
Workers. 

Det kan muligens iruwendes at turbin hallen 
på Ve mork ikke akkurat forekom oss 1i være 
blant de best egnede utstiJlings-Ioka.ler. Men i 
forhold til bildene som ble vist, blir slike innven
dinger bare baga teller. Overfladisk sett kan det 
virke som om Salgado ikke presenterer annet 
enn en ukunstlet samtids-ski.ldring fra aJ'beids
liv verden over, Men når man ser nærmere ette,r, 
blir bildet - og bildene - adskillig mer kompli
sert. Selvfølgelig er dette dokumentasjoner, 
både av arbeid og av dem som utfører det, Men 
bildene foyer seg ogs inn i en biJlecl.messig tra
disjon med aner langt bakover i tiden. Vi kan 
tenke pa hvilken oppsikt den franske maler 
Gustave Courbet vakte med s ine Stenhuggef'e 

rundt midten av 1800-tallet, svensken Ernst 
.Josephssons Sponshe smeder i Nasjonalgalle

riet, eller den belgiske biLledhugger Constanti.n 
Meuniers bryggesjauere, Men ogs den store 
spanske 1600-tallsmaler Velasquez gjorde rea
listiske arbeids-sk.ilclringer - som Vulcanus ' 
smie og Veuerne - under mytologiske p kudd. 
Vfu'{'gen Edvard Muneh benyttetogs moti
ver fra arbeidslivet. 

Et nærmere studium av Sebastiao Salgados 
fotografier vil uWlJlgåelig avdekke at det her er 
tale om hu.nstuerk, i en klart monumental tradi
sjon (det er med hensikt jeg ikke benytter 

uttrykket "heroiserende", ettersom Salgados 
objekter i utgangsplUlktet forekommer oss å 

være heroiske, og at dette med nødvendighet vil 
vise seg i fotografiene). Utstillingen omfattet i 
alt 208 bilder, fra gullgruvene i hans hjemland 
Brasil , fra omstillingsprosessen i Øst-Europa, 
oljeofdtc'ne i Midt-Østen, og fra U-land i Asia og 
Afrika. Her i vest lever vi kanskje i et post
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industrialiselt samfunn, men sto
re deler av verden har ennå ikke 
nådd frem til industrialisering. 

I begynnelsen av fon'ige ål'hW1
dre viste fotografer som Lewis 
Hine og Jacob Riis "how the 
other half lives ." Del'lIle trå.den ble 
senere tatt opp av fotografene som 
deltok i FSA-prosjektel. Ved dette 

Sebastiao Salgado hvordan de 
øvrige/ire femtedeler av hele ver
dens befolkning lever. I Vesten har 
vi knapt lenger noe nært forhold 
til Bibelens ord om at I dil ansigts 
sved skal du æde dit brød, men for 
størsteparten av verdens befolk
ning er dette fOltsa tt en rea litet. 

Salgados bilder er, i sin lav
århW1dres begynnelse viser mælthet, en innstendig påminnel

se om at verden fortsatt kan forbe
dres, og at det i aller siste instans 
er et spørsmål om innsikt og forde
ling. At hans bilder i tillegg ogsa 
inneholder store kW1stneriske 
verdier, svekker på ingen mate 
deres dokumentariske verdi. Like 
lite som den kW1stneriske verdi 
svekkes av det dokument.ruiske. 

Portrettfoto
graf søkes 
Vi søker utlært fotograf 
for ~ ~pne nytt fotostu
dio i Stavanger. Studioet 
ligger i tilknytning til vårt 
laboratorium.Vi satser 
fortrinnsvis på barneha
ger, barn og bryllup. 

Stilen skal være ung 
og moderne. Orden og 
kvalitet er viktig. 

Du må være selvsten
dig og villig til å gjøre en 
innsats. Opplæring vil bli 
gitt, men du må være 
på et godt faglig nivå. 

Fotografmester 
Arild Hjelm 
Gamleveien 5 
4018 Stavanger 
Tlf. : 51 881400 
Fax: 51 588288 

Arbeidere - industrialderens arkeologi. 
©: Sebastiao Salga do 

Fra Salgadautstillingen pa Rjukan . 
©: Per Torgersen 
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