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Nyhetsbrev nr 4/2010 
fra Norsk fotohistorisk forening – Preus museums venner 
________________________________________________________________  
 

 
Kunst eller kitsch? – gratis katalog! 
Som tidligere annonsert : alle medlemmer som har betalt kontingent for 2010 får katalogen til 
utstillingen Kunst eller kitsch? Piktorialisme i Preus museums samling gratis. Katalogen er forfattet av 
Hanne Holm-Johnsen, og er på 192 sider. Besøk Preus museum og hent ditt eksemplar!   
Det planlagte medlemsmøtet på Preus museum 7. november er utsatt til 28. november, - det blir også 
en fin mulighet til å plukke opp katalogen. Mer informasjon om dette møtet kommer seinere.  
I slutten av november vil katalogen bli sendt i posten til alle som da har betalt kontingent, men som 
ennå ikke har fått hentet sitt eksemplar. Vi håper du får sett utstillingen, og at du blir glad for katalogen! 

Har du ikke betalt kontingenten? 
Enkelte medlemmer har ennå ikke betalt for 2010. Det kan gjøres på Preus museum, eller kr 200 kan 
innbetales til konto nr 2505.02.64540 i Sparebank1 Buskerud Vestfold. Pass på å oppgi nøyaktig navn og 
adresse, og helst medlemsnummer og e-postadresse i meldingsfeltet på innbetalingen. 

 
Gå ikke glipp av nyheter  
Meld adresse-endring til venner.fotohistorie@preusmuseum.no. Noen medlemmer har ennå ikke gitt 
oss sin e-postadresse, - tenk på at å distribuere digitalt er effektivt og besparende for foreningen. 
 
Bidra til liv og røre på http://nfhf.no  
Besøk sidene, skriv kommentarer, send inn tips om nyheter og aktuelle saker, send inn stoff! 
Nettsidene blir levende og attraktive med felles innsats! 

20. oktober kl 19: ”Den gode samtalen”  

hos Tom Bloch-Nakkerud 
Traxi, Sofies gate 66, Oslo 

Tom Bloch-Nakkerud åpner huset for medlemsmøte med ”flat struktur”!  

I tillegg til å vise bilder fra samlingen sin, vil Tom innlede i forhold til kveldens 

temaer, som han skisserer slik: 

Bruksmåter for foto før det kom på trykk 

Før trykketeknikkene overtok var bildene ekte fotografier. Jeg vil stille ut 

eksempler på tidlig massedistribusjon av foto, fortelle noe om emnet og innby 

til samtale om det. 

Så mye hadde jeg, og så mye fikk jeg – på trykk 

At et bilde som gjengis på trykk er et utsnitt av det opprinnelige fotografiet, er 

vel mer regel enn unntak. Jeg vil stille ut eksempler på pressebilder i form av 

originale fotografier og beskårne trykte bilder. Emnet kan føre til å diskutere 

etiske betraktninger om arkivbilder i sin alminnelighet: Hvor langt kan 

bildebrukeren gå i å beskjære et foto uten fotografens samtykke? 

Avhengig av tiden vi har til rådighet, vil jeg gjøre klart for å vise en 16mm 

kortfilm eller to. Og i all beskjedenhet nevne noe om mitt eget forhold til 

fotografi, samt om følgene det har fått. 

Fotograf: Ernest Rude 

Eier: Nasjonalbiblioteket 
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