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Og så kommer ordene...
Udstilling. Som det første
museum i Tyskland viser
Stadtmuseum i Slesvig de
100 bedste fotos fra ma-
gasinet National Geo-
graphic. Billederne er
fyldt med lag og skal tale
til følelserne, siger en af
bladets redaktører.

SLESVIG. Det er lidt af en til-
snigelse at kalde den ny fotoud-
stilling på Stadtmuseum i Sles-
vig for de 100 bedste National
Geographic-fotos.

Der er nemlig kun 95 på
væggene i det gamle kornlager,
hvor der nu er indrettet museum.

Men ellers er det lidt af et 
scoop, museet i Slesvig har gjort.
Efter den prestigefyldte udstil-
ling Photokina i Köln er Slesvig
det første sted i Tyskland, man

kan se de bedste National Geo-
graphic-fotos.

Billederne gør det, rigtig gode
billeder gør: De taler for sig selv.
Det eneste, billedteksterne oply-
ser os om er, under hvilke om-
stændigheder de enkelte billeder
blev til.

Fotoet er det vigtigste i det po-
pulære magasin National Geo-
graphic. Redaktionen stiller som
krav til hvert foto, at det skal in-
deholde mange lag, som beskue-
ren kan blive ved med at dykke
ned i. Og så skal hvert foto ap-
pellere til følelserne.

National Geographic er det
ældste tidsskrift, der er udkom-
met uafbrudt. Det første eksem-
plar udkom i 1888, og i begyn-
delsen var bladet et rent viden-
skabeligt magasin.

Da en af udgiverne mente, der
skulle fotos til, mødte han mod-
stand. det skulle ikke blive for
kulørt, mente hovedparten af de
amerikanske videnskabsmænd,

der skrev til bladet. Men med fo-
tografierne eksploderede opla-
get. I dag trykkes den amerikan-
ske udgave i over otte millioner
eksemplarer, og i midten af 90er-
ne satsede den selvejende insti-
tution National Geographic på
udenlandske udgaver i Japan og
Europa. Den første tyske udgave
kom i 1999, og i løbet af fire år er
det tyske oplag vokset fra nul til
godt 300.000.

I næste uge sendes den 25.
sprog-udgave på markedet i Ru-
mænien.

Overrasket over oplag
Erwin Brunner er redaktør på
National Geographics tyske kon-
tor i Hamborg. Han har tidligere
beskæftiget sig med fotojourna-
listik på blandt andet rejsemaga-
sinet Merian.

- Jeg er meget overrasket over
resonansen i Tyskland. Oplaget
ligger langt over det, vi havde
regnet med. Sammenlignet med

andre magasiner er vort marke-
tingbudget ringe, og vi kan blot
konstatere, at den bedste re-
klame er magasinet selv, siger
Erwin Brunner.

Han praler ikke for at score
profit. National Geographic må
ikke give overskud. Alt, hvad der
figurerer som plus i regnskabet,
skal bruges på nye ekspeditioner
rundt om i verden.

Der stilles store krav til maga-
sinets dygtige fotografer. Til
gengæld får de arbejdsbetingel-
ser, der kan gøre andre fotogra-
fer misundelige. Ofte får Natio-
nal Geographics medarbejdere
afsat flere måneder til én enkelt
reportage, der måske blot ender
med fylde en halv snes sider i
bladet. Og fotografen tager gerne
30.000 fotos for at kunne levere
et dusin til bladet.

Den ene dag
- Vi kunne godt vælge at sige:
Det laver vi på to dage. Og vi

kunne også sagtens få et nogen-
lunde resultat ud af det. Men et
eksempel: Der findes underjordi-
ske vandhuler i Mexico, hvor de
lokale fisker. Lyset rammer kun
bunden én enkelt dag i oktober.
Og denne ene dag gav os et fan-
tastisk billede. Det var noget, vi
fandt ud af, da vi var på stedet,
fortæller Erwin Brunner.

I forbindelse med udstillingen
er udsendt særnummeret »Best
Pictures«, der kan købes for 7,50
euro. Stadtmuseum i Slesvig har
siden midten af 90erne haft foto-
journalistik som et af sine udstil-
lingsspecialer. Museet har tidli-
gere haft fotoudstillinger fra ma-
gasiner som Stern og Geo.

Die 100 besten Fotos von Nati-
onal Geographic, Stadtmu-
seum Schleswig. Varer til den
1. juni. Åbent klokken 10-17
(lukket om mandagen).

Hans Chr. Davidsen

Øjnene fænger. Ovenfor: Afrikansk kvinde med fugtig-
hedscreme af bark. Til venstre: Mand fra Mozambique i
dyb trance.

Ovenfor: Morder udstilles for offentligheden i Kina.
Til venstre: Kurdisk  frihedskæmper på anklage-
bænken i Tyrkiet.

Haps!
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