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Nyhetsbrev nr 1/2011 
fra Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner 
________________________________________________________________  
  

 

 

 

 

 
 

Åpent møte: Kongelige portretter 
 

Torsdag 3. mars kl 19:00 – 21:00 
”Slottsbiblioteket” på Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsensgate 110, Oslo 

 
Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner ønsker å bidra til å sette dags-
aktuelle fotorelaterte spørsmål inn i større sammenhenger. Debatten omkring de nye 
offisielle kongelige portrettene har fokusert på det fototekniske, på lyssetting, 
komposisjon, oppstilling og anatomi. Men også på rammene rundt oppdraget, på 
begrepene håndverk og kunst, og på forholdet mellom tradisjon og fornyelse.  
Kongelige portretter framstår som en interessant sjanger, som vi gjerne vil undersøke i 
ulike fotohistoriske perspektiver. 
  

Roger Erlandsen, direktør på Akershusmuseet og foreningens nestleder, vil innlede og 
styre møtet. Fotograf Isidor Åstrøm skal bidra med innlegg og delta i diskusjonen, sammen 
med billedkunstner og styreleder i Forbundet Frie Fotografer Eivind Lentz. Dessuten deltar 
forfatter og forlegger Morten Mørch i panelet. 
  
 
PS: Vi anbefaler å komme i god tid før møtet, for å se utstillingen Kåre Kivijärvi: Fotografier 1956–1991 
(utstillingen er åpen til kl 19, gratis adgang). Nasjonalbiblioteket forvalter et omfattende materiale om og av 
Kivijärvi, og i utstillingen er det supplert med verker innlånt fra Henie Onstad Kunstsenter, Nasjonalmuseet 
og private eiere.  

H.M. Dronning Sonja og 

Kronprinsesse Mette-Marit. 

Foto: Sølve Sundsbø/ 

Det kongelige hoff. 

Publisert 22.01 2011. 

Olav. Norges Kronprins. 

Fotograf: Ernest Rude, udatert. 

Abels Kunstforlag, Oslo.  

Eier: Nasjonalbiblioteket 

H.M. Kong Harald.  

Foto: Sølve Sundsbø/ 

Det kongelige hoff.  

Publisert 22.01.2011 
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Nytt år, tid for å betale kontingent igjen!  

Kontingenten er uforandret fra i fjor. Vedlagt finner du giroblanketten, pass på å krysse av for å få 
kvittering slik at du kan lime kvitteringen på medlemskortet ditt. 

 
Gratis bok 1:  
Kunst eller kitsch? Piktorialisme i Preus museums samling 

 

Teksten i denne utstillingskatalogen er forfattet av Hanne Holm-
Johnsen, med et tillegg om fotografiske og fotomekaniske 
teknikker av Jens Gold. Den flotte boken er på 192 sider og 
inneholder 112 fotografier.  
 
Alle medlemmer som betalte kontingenten i fjor fikk tilsendt et 
gratis eksemplar. Hvis du ikke har fått tilsendt katalogen kan 
forklaringen være at vi ikke har mottatt innbetaling fra deg, eller 
at vi ikke har riktig adresse.  
Kontakt venner.fotohistorie@preusmuseum.no 
 
Kjenner du noen som burde vært medlem?  
Tips dem om at hvis de melder seg inn nå får de et gratis 
eksemplar av katalogen. Send navn og adresse til 
venner.fotohistorie@preusmuseum.no 

 
Gratis bok 2:  
Oudadate Pix. Revealing a Photographic Archive 

 
Få et eksemplar gratis: 
- besøk Preus museum, de 30 første medlemmene som 
kommer får boken  
- send artikler eller lignende til nettstedet vårt, http://nfhf.no, 
vi premierer gode bidragsytere 
 

Boken er en rapport om prosjektet Resurrected Treasure. Dette 
prosjektet handlet om å kartlegge og bevare et stort fotoarkiv 
tilhørende Institute for Art History ved Academy of Sciences of 
Czech Republic i Praha. 
 
Prosjektet involverte Preus museums fotokonservator, arkivar 
og kurator, og ble avsluttet i Praha med en konferanse og 
denne omfattende prosjektrapporten. Rapporten formidler 
hvordan Preus museum veiledet arbeidet, og beskriver 
fotobevaringsarbeid og organisering i Norge. 

 
Årsmøte-varsel  
Årets årsmøte vil bli etter påske, antagelig onsdag 27. april. Mer informasjon og innkalling kommer 
etter hvert. 

http://www.preusmuseum.no/norsk/utstill_navaeende_more.php?id=666_0_57_0_C
mailto:venner.fotohistorie@preusmuseum.no
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