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Haps! En nilkrokodillke og en gazelle i Masai Mara i Kenya, 1994. (Fotos: Fritz Pölking)

Udstilling. Naturfo-
tografen Fritz Pöl-
king kæmpede en
forgæves kamp mod
den forskønnelse, der
bliver lavet i Photo-
shop. Stadtmuseum
viser en retrospektiv
udstilling med Pöl-
kings billeder, et år
efter hans død.

SLESVIG. Også fotografer
bruger doping, og deres
billeder bliver udsat for
genmanipulation - som
den afdøde naturfotograf
Fritz Pölking kaldte det.

Tre år før sin død sidste
år skrev han et essay, hvor
han gik i rette med alle de
fiksfakserier, der bliver la-
vet i Photoshop.

Ét er, at genstande, som
ikke oprindelig befandt sig
i motivet, bliver manipule-
ret ind, eller to billeder sat
sammen, eller røgen fra
bomber over Beirut bliver
kraftigt forstærket - noget
andet er, at færre og færre
overhovedet skelner mel-
lem fotografiets dokumen-
tariske værdi og kunstfo-
toet

Taget overhånd
Behandlingen og fotomon-
tagen i Photoshop har efter
Fritz Pölkings opfattelse
taget så meget overhånd,
at der bør indføres en va-
redeklaration eller en
mærkning som ved økolo-
giske madvarer.

Alle fotos, der aftrykkes i
blade og magasiner, og som
har været igennem en eller
anden form for manipula-
tion eller behandling på
computer, bør have en
medfølgende tekst, der gør
opmærksom på dette.

Stadtmuseum i Slesvig
viser frem til den 16. no-
vember en særudstilling

med Fritz Pölkings natur-
fotos. Udstillingen »Mo-
mente der Natur« vises i
museets største bygning
for særudstillinger og ryk-
kere senere - fra den 4. de-
cember til den 1. februar
2009 - ind i det noget min-
dre S-Foto Forum ved si-
den af.

Retrospektiv
Udstillingen er retrospek-
tiv og viser et bredt udsnit
af Fritz Pölkings naturfo-
tos fra næsten alle ver-
densdele. Den består både
af billeder, der er optaget
analogt og digitalt.
Selv om Fritz Pölking var
over 60 år, da det digitale

foto for alvor vandt ind-
pas, nåede han at tilegne
sig så mange færdigheder
inden for disciplinen, at
han udgav lærebøger. Fritz
Pölking døde i juli 2007, 71
år gammel.

Første tyske vinder
Pölking var en af Tysk-
lands allerstørste naturfo-
tografer. Han fik sit gen-
nembrud i 1977, da han fik
en pris som bedste dyrefo-
tograf af Gesellschaft
Deutscher Tierfotografen,
men den helt store aner-
kendelse kom året efter, da
BBC kårede ham som årets
naturfotograf.

Det skete efter, at Pöl-

king havde præsenteret en
sensationel serie af isfugle
- en af de fugle, der er al-
lersværest at fotografere,
fordi den er pokkers hur-
tigt. Pölking havde også -
det skal siges - arbejdet på
serien i over 20 år. Den
blev en økonomisk succes,
men det var også lidt af en
timeløn, der skulle hentes
hjem.

Det var i øvrigt første
gang, at en tysk fotograf
blev kåret som Wildlife
Photographer of the Year.

Fritz Pölkings billeder er
blevet offentliggjort i alle
de store magasiner. Hans
foto af en musvåge fra Ga-
lapagos, der sætter sig

oven på en elefantskild-
padde er blevet trykt mere
end 1000 gange.

Dette billede er også med
på udstillingen i Slesvig.
Der er 98 fotos med på ud-
stillingen - nogenlunde det
samme antal, som da Fritz
Pölking første gang blev
vist på Stadtmuseum i
2002.

Spis eller bliv spist
Det er ikke kun naturens
idylliske sider, der bliver
vist, selv om det ofte er
dem, der er mest salg i.

Spis eller bliv spist, lyder
naturens orden. Og vi ser
blandt andet en enorm
krokodille, der sætter en

antilope til livs, og en løve,
der render rundt med sit
bytte i gabet.

Netop disse billeder er
usælgelige, forklarede
Fritz Pölking, da han gæ-
stede Stadtmuseum for
seks år siden. Bladene vil
ikke have dem.

Langtidsstudier
Udstillinger har en stor
bredde. Her er havørne fra
Sverige, kongepingviner
fra Antarktis, geparder fra
Kenya, storke fra Spanien
og sjældne sneleoparder
fra grænseområdet mellem
Mongoliet og Kina.

Flere af serierne er op-
stået ved dybdegående
langtidsstudier af forskel-
lige dyr, blandt andet af
leoparden i Kenya. Alle fo-
tos dogme-fotos - eller 100
procent økologiske. Uden
finurligheder i Photoshop.

Fritz Pölking nåede ikke
at få indført et æreskodeks
i branchen, som han ellers
gerne ville. Men han tog
livlig del i den diskussion,
der lever videre efter hans
død.

Når kolleger pillede ved
naturen - enten i virkelig-
heden eller i billedbehand-
lingen - blev Fritz Pölking
altid mødt med argumen-
tet:

- Jamen, vi skal jo også
sælge vore fotos.
Pölking solgte uden alle
disse tricks.

Stadtmuseum i Slesvig:
»Momente der Natur« -
retrospektiv udstilling
med fotos af Fritz Pöl-
king. varer til den 16.
november og genåbner
4. december-1. februar
2009 i S-Foto Forum.

Hans Christian Davidsen

Fotos uden Photoshop

En kæmpeskildpadde og en musvåge på Galapagosøerne,
1981.

En alligator med en fakkel-sommerfugl i Brasilien, 1997.

En søelefant og en kystfugl på Falklandsøerne, 1991. Elefant og zebra ved solopgang i Masai Mari i Kenya,
1993.


