Nyhetsbrev nr 1/2010
fra Norsk fotohistorisk forening – Preus museums venner
________________________________________________________________

7. mars: Møt direktøren + ”Supersøndag” på Preus museum
7. mars får du mulighet til å treffe Preus museums ferske direktør Ingrid Nilsson!
Kl 12 i biblioteket vil hun presentere seg selv, og sitt syn på museet.
Samme dag arrangerer museet et miniseminar om iscenesatt fotografi i forbindelse med utstillingen Duane
Michals – Dr. Duanus.
”Felles for det iscenesatte fotografiet er den bevisste planleggingen av bildet som utfolder seg foran
kamera. Fotografen jakter ikke på motivet, men har/ tar selv regien på sitt bildedrama. Som sjanger låner
det iscenesatte fotografiet ublygt fra kunst- og litteraturhistorie, teater og populærkultur. Det skapes
fotografier som referer, kommenterer, parafraserer og ironiserer; fotografier som oppfordrer betrakteren
til å se mer en motivet.”
Øyvind Storm Bjerke, Professor i Kunsthistorie ved UiO, setter sjangeren i et (foto)historisk perspektiv,
mens bildekunstner Mikkel McAlinden holder en selvpresentasjon om sitt arbeid med det iscenesatte
fotografi. Konservator Hanne Holm-Johnsen fra Preus museum tar også publikum med på en vandring i
utstillingen.
Program:

12.00.13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

Bare for foreningens medlemmer: møt direktør Ingrid Nilsson
Øyvind Storm Bjerke
Omvisning i Dr Duanus med Hanne Holm-Johnsen
Kaffe og diskusjon i KaFehn
Mikkel McAlinden

Boktilbud
Kjøp Terje Borgersens bok I fotografiet og få gratis Adresseavisens flotte
foto-bok Sånn sett. Adresseavisens beste bilder: 2008 (verdi kr 300,-)
I fotografiet er et essay om fotografiet som virkelighetens bildefremtredelse. Et
tjuetalls tidligfotografier representerer fortidens øyeblikk, som minutiøse gjengivelser
av mennesker og deres omgivelser. I digitaliseringens tidsalder insisterer fortsatt
analoge fotografier på å være autentiske bildespor av faktiske hendelser. De er bilder
som fortsatt avgir sansbare fornemmelser av en fortidens virkelighet – for under
betraktningen blusser det som en gang var, opp som et opplevd nærvær.
Dr. philos. Terje Borgersen er professor i visuell kultur ved Institutt for kunst- og
medievitenskap, NTNU.
Sånn sett. Adresseavisens beste bilder: 2008. Avisens fotografer er vitne til menneskers
beste og verste opplevelser, lykkelige øyeblikk eller krise og bunnløs sorg. Sånn sett gir
deg en gjennomgang av de største hendelsene og hverdagsglimtene innen nyheter,
sport og kultur. Boka er rikt illustrert med flotte helsides fargefoto. En flott gavebok!
Pris kr 295,- inkl forsendelse.
Bestillingen merkes ”fotoforeningen” og sendes til :
Tapir Akademisk Forlag, Nardoveien 12, 7005 Trondheim, v/Nina Bjørngaard
eller nina.bjorngaard@tapirforlag.no
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Fotohistorisk på Nordic Light
Fra 27. april til 1. mai er det ny runde med Nordic Light. Årets festival er den 5. i rekken, og nok en
gang deltar Norsk Fotohistorisk Forenings lokalavdeling i Kristiansund med utstilling!
Temaet for utstillingen er Gjenreisningsbyen. Det er i år 70 år
siden krigen startet og Kristiansund ble totalbombet. Den
geografiske kystplasseringen og havnebassenget gjorde
Kristiansund ideell for de tyske okkupantene, som her hadde
kontroll av kystlinja. Gjenoppbyningen ble startet under krigen
og videreført etter krigen. Kirka som ble innviet i 1964 anses å
være slutten på gjenreisninga. Gjenreisningsarkitektur er et
begrep som brukes i forhold til de bombede
gjenreisningsbyene. Kristiansund har en sterk posisjon i denne
sammenheng bl.a fordi "store navn" innen arkitektur og
byplanlegging, som Arne Korsmo, Erik Rolfsen, Sverre
Pedersen m.fl la grunnlaget til det som i dag ansees for å
være en vellykket gjenreisningsby. Dersom mulig, ønsker Fotohistorisk forening avd. Kristiansund
med utgangspunkt i samme ståsted, å vise tre bilder som forteller om bebyggelsen/stedet før,
under og etter krigen.
Nordic Light kan by på et foto- og kulturprogram spekket med utstillinger, foredrag, ansikt-tilansikt, filmer, workshops, konserter og mye mer. Mer informasjon om årets festival finner du på
www.nle.no

oslobilder.no
Kulturetaten, Byarkivet og Oslo Museum inviterer medlemmer av Norsk Fotohistorisk Forening – Preus
Museums venner til lansering av oslobilder.no, ny nettportal for historiske fotografier og andre bilder fra Oslo.
Tid: onsdag 3. mars klokken 12
Sted: Oslo Museum avd. Interkulturelt Museum, (Gamle Grønland Politistasjon) – Tøyenbekken 5
Åpning ved Byråd Torger Ødegård, Per Ditlev-Simonsen, styreleder ved
Oslo Museum og Gro Balas, direktør i Kulturetaten.
Faglig program kl 13 – 15:
Vegard Skuseth (fotoarkivar Oslo Museum): ”Viktige oslosamlinger og
-fotografer”
Lars Rogstad (fotoarkivar Oslo byarkiv): ”Kommunen som fotograf”
Beate Muri (forfatter og billedredaktør): ”Lokalhistorien sett gjennom
oslobilder”

Årsmøtevarsel
Årsmøtet blir 21. april – hold av datoen, mer informasjon og innkalling kommer! Forslag om saker som ønskes
tatt opp må være styret i hende innen 1. mars. Forslag sendes til venner.fotohistorie@preusmuseum.no

Kontingent 2010
Kontingenten for 2010 er kr 200,-. Vennligst bruk vedlagte giro/bankopplysninger.
NB! Hvis du bruker nettbank: vær nøye med å legge inn ditt medlemsnummer slik at vi kan holde orden på
hvem som har betalt!
Har du kommentarer, spørsmål eller svar, til dette nyhetsbrevet, eller noe annet?
Kontakt gjerne foreningens leder, Jens Petter Kollhøj på jenspetter.kollhoj@nb.no
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