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Vinderbilledet. »Bushmeat« er en alvorlig trussel for dyrelivet i Vestafrika. Denne sjældne abe er en delikatesse for de bedre bemidlede i Gabon. (Foto: David Maitland)

Udstilling. Stadtmu-
seum i Slesvig er klar
med endnu en stor-
slået fotoudstilling.
Denne gang er det
årets bedste naturfo-
tografer fra hele Eu-
ropa, man kan se.

SLESVIG. Stadtmuseum byder
for tiden på den ene storslåede
fotoudstilling efter den anden.
2009 startede med vandreud-
stillingen »Wildlife Photograp-
her of the Yeay. Dernæst duk-
kede National Geographic-fo-
tografen Steve McCurry op
himself og åbnede hans retro-
spektive udstilling, der kan – og
bør ses – inden den 17. maj.

Og i denne uge er Gesell-
schaft Deutscher Tierfotografen
så kommet til museet med de
91 bedst placerede fotos i kon-
kurrencen »årets europæiske
naturfotograf«. Måske vil nogle
læsere sige: »En naturfoto-ud-
stilling – nu igen?«, men 
gæsterne strømer til Stadtmu-
seum for at se fotoudstillinger-
ne.

Museumsleder Holger Rüdel
hæfter sig ved, at denne type
udstilling appellerer til alle fra 6
til 90 år. Det tog kun juryen
ganske kort tid at finde frem til
billedet »Bushmeat« begået af
den britiske fotograf David
Maitland.  Men det var ikke
uden betænkeligheder, at det

kom med på udstillingen. Vin-
derbilledet er en næroptagelse
af liget af en marekat-abe, der i
den vestafrikanske jungle er
truet af udryddelse. På marke-
derne i Gabon bliver aberne
solgt som sjældne delikatesser
til landets rige indbyggere.

Voldsomt billede
- Det er et voldsomt billede, og
det blev da også længe diskute-
ret, om børn nu vil kunne klare
at se det på en udstilling. Men
det har vist sig, at det kan de
faktisk godt. Vi har haft besøg
af flere børnehavegrupper, og
for børnene har det tværtimod
været en øjeåbner for den rov-
hugst, som mennesket øver
mod naturen, siger forretnings-

fører Karen Korte fra Gesell-
schaft Deutscher Tierfotogra-
fen, der har sekretariat i 
Kiel.

Naturbeskyttelse
Men begrebet »naturfotos« er
på udstillingen ikke bare smuk-
ke solnedgange og blomster i
makro-optagelse. Sammenslut-
ningen af tyske dyrefotografer
er ikke kun til for æstetisk
smukke naturforos, men arbej-
der også for formidlingen af en
større forståelse for naturen og
for naturbeskyttelse.

De 91 billeder er inddelt i ot-
te kategorier: Fugle, pattedyr,
øvrige dyr, planter, landskaber,
undervandsfotografier, menne-
sket og naturen samt atelier og

naturen. Der er både professio-
nelle og amatører med på ud-
stillingen, og for første gang
har Gesellschaft Deutscher Tier-
fotografen uddelt to priser op-
kaldt efter den anerkendte ty-
ske naturfotograf Fritz Pölking,
der døde i 2007. Hovedprisen
gik til den tyske naturfotograf
Ingo Arndt for hans billedserie
med monark-sommerfuglen.
Ungdomsprisen gik til den 21-
årige polak Jerzy Grzesiak.

Alle billeder på udstillingen
er forsynet med tekniske oplys-
ninger: Hvilken type kamera,
billedet er taget med. Hvilket
objektiv, der er anvendt. Og om
der er brugt hurtige- eller lang-
somme lukkertider. Man får dog
ikke de præcise lukkertider op-

lyst, og blændetallet er som of-
test slet ikke nævnt. Men for
amatørfotografer er der allige-
vel mange gode tips at hente.

Manipulation
Der er dog også løftede pege-
fingre. Det tilbagevendende og
ømme tema er fotomanipula-
tion, der med digitalfotografiet
er blevet lige lovlig udbredt.

- Vi må konstatere, at selv
kendte og anerkendte fotogra-
fer forsøger sig med manipule-
rede fotos ved vore konkurren-
cer, siger Karen Korte.

- Hvert eneste billede bliver
dog gået minutiøst efter i sø-
mene – det sker med dyreeks-
perter, der kan sige, om billedet
virkelig er autentisk, og det sker
med erfarne fotografer, der
kontrolerer alle tekniske detal-
jer. Vi forlanger for eksempel at
få billederne i raw-format, da
det her er letere at se, om der

er foretaget nået, der går over
grænsen, siger Karen Korte.

Der er stor forskel mellem at
bearbejde et digitalt foto og
manipulere det. Mange foto-
grafer forskønner helt bevidst
et foto, hvis det skal sælges til
et billedbureau eller til publika-
tioner.

- Men kravene til vores kon-
kurrence er langt, langt skrap-
pere, end hvis fotograferne blot
skulle sælge deres billeder til et
magasin, siger Karen Korte.

I morgen tilbydes gæsterne
på Stadtmuseum en guidet
rundvisning på fotoudstillingen.

Stadtmuseum i Slesvig: Årets
europæiske naturfotograf.
Varer til den 17. maj. Arran-
geret i samarbejde med Ge-
sellschaft Deutscher Tierfo-
tografen.

Hans Christian Davidsen

Naturfotos med budskab

Flodlandskab af spanieren Diego López Álvarez.

Stille i luften. Pe-
likaner ud for
Namibias kyst.
Foto af Gerhard
Wegner.


