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En dreng i Peru er ulykkkelig, fordi familiens husdyr er blevet kørt over. Hvad skal han sige til sin far, når han kommer hjem?
(Foto: William Albert Allard, 1982)

Udstilling. Stadtmu-
seum i Slesvig viser
sin fjerde udstilling
med billeder fra ma-
gasinet National
Geographic. Denne
gang er det portræt-
tet, der fascinerer
gæsterne.

SLESVIG. Tid er blevet en
luksus for mange menne-
sker. Men det har den altid
været for fotografer. Tid er
en betingelse for at kunne
tage ordentlige billeder.

Det magiske øjeblik er
noget, der pludselig opstår
- og som kun sjældent er
der, når fotografen kom-
mer forbi i en fart.

- Mange glemmer, at re-
search er noget af det vig-
tigste for en professionel
fotograf, siger Erwin Brun-
ner, der er redaktør på den
tyske udgave af National
Geographic.

- Det rigtige sted på det
rigtige tidspunkt er alt. I
Sydeuropa er gaderne døde
midt på dagen, mens folk
strømmer ud i byen sidst
på eftermiddagen og om
aftenen. Lyset falder kun
ind i en grotte eller ned i
en gyde på helt bestemte
tidspunkter af dagen. Og
de bedste billeder af skole-
børn i et fremmed land, får
man som oftest, når de
kommer ud fra skolen i en
stor flok med glade smil i
ansigterne, siger han.

Afhuggede hoveder
Stadtmuseum i Slesvig åb-
nede i går sin fjerde van-
dreudstilling med billeder
fra National Geographics
imponerende fundus. Den-
ne gang er det portrættet,
der er i fokus - portrættet

af mennesker i alskens si-
tuationer og langt fra kun
den slags portrætter, vi
kender med ansigter i nær-
optagelser.

Stadtmuseum har en di-
rekte linje til den tyske
National Geographic-re-
daktion i Hamborg, der ik-
ke blot låner billederne ud
for at være flink. Der er
også marketing i det, fast-
slår Holger Rüdel, der er
leder af kulturforvaltnin-
gen i Slesvig.

100 fotos hænger på
væggene i Stadtmuseum.
De ældste er 100 år gamle
og optaget i sort-hvid. Her
ser vi den vel mest ekstre-
me form for portrætfoto-
grafering: Afhuggede ho-
veder - hængt op til skræk
og advarsel på gaderne i
den kinesiske by Nanjing i
1927. Sådan gik de lovløse
kinesere - og sådan kunne
det nemt gå alle de øvrige
landsmænd, hvis ikke de
rettede ind.

- Den slags fotos, ville
man aldrig vælge at bringe
i et blad eller et magasin i
dag. Man behøver blot
tænke på det røre, det gav,
da billederne af den hæng-
te Saddam Hussein slap
ud. Men vi har valgt at vise
de døde kinesere ud fra et
foto-historisk perspektiv.
Sådan gjorde man altså for
80 år siden, siger Erwin
Brunner.

Flere af fotografierne
vidner om de kolossale

strabadser National Geo-
graphics fotografer ofte
udsætter sig selv for. Mest
tydeligt ses det på Robert
F. Bensons foto af kollega-
en Thomas J. Abercrombies
forfrosne ansigt efter tre
ugers ophold på Sydpolen.

Ikke underholdning
Man lader sig let under-
holde ved at betragte de
100 fotos på udstillingen.
Men det er faktisk ikke
det, der er hensigten med

National Geographics fo-
to-ekspeditioner. Magasi-
nets udgangspunkt er vi-
denskabeligt. National
Geographic Society bedri-
ver forskning og har cirka
fire millioner medlemmer
verden over.

Overgav sig 
til digitalfoto
Hovedredaktionen har ba-
se i Washington - et stort
og tungt apparat er det,
nogle gange også lige lov-
lig konservativt. Det er
kun få år siden, at fotochef
Kent J. Kobersteen sagde:
»Digitalt fotografi - det
bliver over mit lig«. Og det
blev det.

Først for nylig er Natio-
nal Geographics tre-fire
fastansatte fotografer og
hundredevis af freelancere
gået over til digital foto-
grafering. Men det er altså
sket efter, at de automati-
ske parader har været op-
pe.

- Fotoredaktionen har
klamret sig det til gamle
håndværk - måske mest
fordi det digitale fotografi
åbner for så mange mani-
pulationsmuligheder, siger
Erwin Brunner.

Stadtmuseum tilbyder
rundvisninger under ledel-
se af museumspædagog
Petra Neumann. Hun er
klar til at fortælle om de
mange spændende histori-
er bag billederne. Man kan
lave særlige aftaler, blot
man stiller med en gruppe
på minimum fire personer.

Best of National Geo-
graphic: Gesichter der
Welt. Udstilling på
Stadtmuseum i Slesvig -
varer til den 4. marts.

Hans Chr. Davidsen

Det magiske øjeblik

National Geographic-fotografen Thomas J. Abercrombie
efter tre ugers ophold på Sydpolen.

(Foto: Robert F. Benson, 1958)

En danser i Papua New Guinea.
(Foto: John Scofield, 1962)


