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Udstilling. Vi er ofte mere
indskrænkede, end vi må-
ske selv erkender. Vi er-
kender eller opfatter nem-
lig ofte kun det, vi kender.
En fotoudstilling på Mu-
seumsberg i Flensborg skal
udfordre os.

FLENSBORG. Fotografi er ikke virke-
lighed. Virkeligheden findes kun for-
an objektivet. Masser af de fotogra-
fier, der vises på Museumsbergs ny

særudstilling i Flensborg er virkelig-
hed - men alligevel noget helt andet.
Det er fotos mættet med ekspressive
kvaliteter. Fotos af mindre kendte
fotografer og mindre kendte fotos af
kendte fotografer.
Det er østrigerne Fritz Simak og

Timm Starl, der viser en flig af deres
privatsamlinger under overskriften
»Sputnik«.
Titlen hentyder til den satellit, der

i 1957 kredsede omkring jorden for
første gang og gav menneskeheden
helt nye blikvinkler på den verden,
de færdedes i til daglig. Den ene
samler, Fritz Simak, er selv professio-
nel fotograf med koncertfotos som
sit speciale og samler på fotokunst.

Samlingens ældste foto er fra 1880.
Det yngste er fra 2010.
Formålet med udstillingen er et få

museumsgæsterne til at tænke over,
hvad foto kan, siger museumsdirek-
tør Michael Fuhr.

Storby og urlandskaber
Temaerne er urlandskaber, byer,
menneskeskildringer, natur, nøgenfo-
tografi, den menneskelige krop, lys
og natten i storbyen - det sidste var
et tema, der havde en voldsom po-
pularitet i 1920erne, da teknikken
var forholdsvis ny og derfor indbød
til eksperimenter og udforskning.
Internationale mesterfotografer er

repræsenteret på særudstillingen,

der vises frem til den 21. august: An-
sel Adams, Bruce Weber, Edward og
Brett Weston, Lucien Clergue, Jock
Sturges, Paul Caponigro, Howard
Schatz, Lotte Herrlich, Elfreide Mej-
char og Trude Fleischmann.
Hvert udstillingsrum har fået sin

lille epistel med en tekst på en væg -
tavle på både dansk og tysk. I det
første rum er overskriften »Fotografi
fortolker«, og her er det urlandska-
ber, der fortolkes af flere fotografer
og med vidt forskellige fototeknik-
ker.
Spektret går fra det helt skarpe og

ikke retoucherede fotografi »Weiden
im Wiesengrund« af Albert Renger-
Patsch til det bevidst kornede og

uskarpe »Winter« af Rudolf Sulke.
Det digitale fotografi synes at ha-

ve været her mange flere år, end det
i virkeligheden har.
Derfor er det måske for nogle mu-

seumsgæster svært helt at forstå,
hvilke teknikker, der ligger bag foto-
kunsten. Og at de forskellige virke-
midler ikke blot var noget, fotogra-
ferne klarede i en ruf.

Skal ses i sammenhæng
Flere af billederne i første rum er sat
op i par, og selv om de er af forskel-
lige fotografer, er hensigten derfor,
at de skal betragtes i en sammen-
hæng.
Det, som denne fotoudstilling, kan

Vi ser kun det vi kender


