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Howard Schatz: Underwater
Study 40, 1998.

Ralph Gibson: Christine, 1974.

Berenice Abbott:
Designer’s Window,
Bleeker Street 1947 Jack Woods: Yosemite Alders, 1940.

Edward Weston: Nude, 1925.

få os til at tænke over, er, at vi ofte
er mere indskrænkede, end vi måske
selv erkender. Vi erkender eller op-
fatter nemlig ofte kun det, vi kender.
I afdelingen med nøgenfotografier -
eller »Aktfotos«, som det kaldes lidt
mere neutralt på tysk - er teksten på
væggen ikke overraskende, at »Foto-
grafi provokerer«. Men ikke blot for-
di, der er tale om nøgne kvinder for-
trinsvis.
Nogle steder også fordi beskræin-

gen af fotografiet selv giver fotogra-
fiets dets mening. Billedet lever af
sin beskæring. Og kroppen bliver til
en skulptur, som samleren Timm Starl
udtrykker det.
I 1920erne var fotos af dansende

kvinder på mode, og disse fotos har
ikke blot et æstetisk aspekt, men og-
så et socialt aspekt. Kvinderne ud-
stråler en større selvbevidsthed alene
gennem den udvikling, de har været

igennem på arbejdsmarkedet. Selv
om det på dette tidspunkt endnu
kun var et fåtal af kvinder.
Overskriften på vægen i det femte

og sidste udstillingsrum er »Fotografi
irriterer«. Men her kan den tyske be-
tydning af ordet »irritere« faktisk ik-
ke oversættes direkte til dansk.

Det vertikale 
bliver til en horisont
På dansk opfattes »irriterende« pri-
mært som noget »generende«. På
tysk har det også betydning at »pir-
re« eller »opildne«. Et eksempel er
Beaumont Newhalls fantastiske foto
af Chase Bank i New York fra 1928.

Her bliver det vertikale blik mod sky-
skrabere til en horisont.
Der er udkommet et katalog i for-

bindelse med udstillingen, men med
en pris på 99 euro bliver det næppe

hver mands eje. I forbindelse med
udstillingen tilbyder Museumsberg
tre digitale fotoworkshops under le-
delse af fotokunstneren Antje Fuchs
fra Flensborg. De henvender sig både
til unge og voksne og finder sted
den 28. juli, den 4. august og den 18.
august. Der tilbydes rundvisninger på
en række søndage og torsdage. Tids-
punkterne kan ses på
musemsberg.flensburg.de.

Museumsberg Flensburg: Sputnik.
Udstillingen varer til den 21. au-
gust.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Formålet med
udstillingen er et
få museumsgæ-
sterne til at tæn-
ke over, hvad fo-
to kan.

Museumsdirektør 
Michael Fuhr

” Billedet lever af
sin beskæring.
Og kroppen bli-
ver til en skulp-
tur.

Samler Timm Starl

”


