
Fotografiet har siden det for første gang fastholdt dagens lys 
i 1839 været et omdiskuteret og kontroversielt medie. Det 
har været længe om at blive anerkendt og accepteret af den 
etablerede kunstverden som en selvstændig og ligeværdig 
udtryksform på højde med f.eks. grafik, maleri og skulptur.        

En af de grundlæggende årsager til mediets manglende 
anerkendelse kan bl.a. tilskrives, at fotografiet og kunsten 
meget tidligt blev betragtet som disciplinære modsætninger. 
Fotografiets brede popularitet, reproducerbarhed og mekaniske 
evne til at gengive virkeligheden realistisk blev opfattet som i 
opposition til den ideologiske idé om, at sand kunst var skabt 
på baggrund af billedkunstneriske og håndværksmæssige 
forudsætninger og bearbejdninger. Den franske kunstkritikker 
Charles Baudelaire hævdede endda, at fotografiet ville være 
farlig for kunsten, fordi det bekræftede det dårlige publikums tro 
på, at kunst er den nøjagtige gengivelse af virkeligheden.

I perioden omkring det 19. århundrede eksperimenterede en 
række fotografer med at ændre synet på fotografiet som et 
umanipuleret aftryk af virkeligheden. De var bl.a. med til at udvikle 
de kendte fotografiske genrer såsom: reportage, dokumentar, 
reklame, mode, landskabs- og portrætfotografi, men det er 
dog først med bevægelsen pictorialisme, at der for alvor skete 
en holdningsændring til en begyndende kunstnerisk accept af 
mediet.

Pictorialisterne, der bl.a. talte fotograferne Alfred Stieglitz, 
Edward Steichen og Alvin Langdom, var alle optaget af at skabe 
billeder i stedet for fotografiske dokumentationer og realistiske 
afspejlinger. Ved hjælp af en avanceret teknik udviklede de 
en metode, der kunne skabe stemningsfulde, slørede og 
skitseagtige by og landskabsmotiver. Inspirationen fandt de i 
impressionismens maleriske og effektfulde penselstrøg. Deres 
teoretiske grundlag blev publiceret i bøgerne: Pictorial Effect 
in Photography af Henry P. Robinson, 1869 og Naturalistic 
Photography for Students of Arts af Peter H. Emerson, 1889.

I 1905 åbnede de endvidere deres eget galleri ved navn; Gallerie 
291 i New York også kendt som Little Galleries of the Photo-
Secession, hvor de udover egne værker også udstillede anden 
kunst. Selvom de var med til at ændre den gængse opfattelse 
af fotografiet som kunstform, blev de alligevel efter første 
verdenskrig ramt af en hård kritik, der rettede sig imod deres 
inspirationskilde hentet fra det maleriske felt. De blev beskyldt for 
at efterligne og imitere kunsten i stedet for at tænke på fotografiet 
som et selvstændigt medie med egen essens og billedmæssige 
kvaliteter. Kritikken betød bl.a., at en gruppe fotografer i 1920erne 
vendte pictorialisterne ryggen for at skabe nye fotografiske 
veje. Det tekniske, rene og nøgterne fotografi blev nu dyrket, 
og der blev taget billeder af bestemte lokaliteter, personer og 
begivenheder. Helt frem til den tidlige avantgarde handlede det 
om at finde frem til det specifikke ved et fotografiske.

De teoretiske byggesten om fotografiet som kunst og moderne 
medie kan tilskrives den tyske filosof Walter Benjamin, der bl.a. 
med artiklerne: Lille fotografihistorie, 1931 og Kunstværket i 
dets tekniske reproducerbarheds tidsalder, 1936 muliggjorde 
fremtidens accept og anerkendelse af fotografiet som en 
kunstnerisk udtryksform.

Indtil 1960erne kan man i grove træk tale om, at der indenfor 
fotografiet har hersket en essentialistisk diskurs, som har handlet 
om at finde frem til essensen af det fotografiske medie samt 

forklare dets betydninger, funktioner og virkninger ud fra mediet 
selv. I slutningen af 1970erne og med afsæt i avantgardens 
opløsning af det traditionelle værkbegreb, der adskiller kunst og 
hverdagsliv, følger der en anden kritisk tænkning inspireret af den 
franske poststrukturalisme. Tænkningen anfægter hele idéen om 
fotografiets egen essens, og går i retningen af, at fotografiets 
betydning er afhængig af den kontekst og de omgivelser, det 
bliver præsenteret i. Det handler ikke længere om fotografiet i sig 
selv, men om alt det der ligger udenfor fotografiet. 

Det postmediale fotografi
Fotografiet kan indtil 1990erne overordnet kategoriseres i to 
hovedretninger: en essentialistisk og en kontekstualistisk, men 
i den kommende periode begynder mange kunstnere at gøre op 
med læsningen af fotografiet som værende enten det ene eller 
det andet. Kunstnere begynder i stedet at sammentænke de 
forskellige perspektiver til nye fotografiske billedrum, hvor der 
både er plads til tekniske og virkelighedstro afspejlinger såvel 
som til sproglige repræsentationer. Derudover kan man også 
opleve, at fotografiet gøres rumligt, eller at det sammenblandes 
med andre medier og materialer.  
  
Spor
På udstillingen i Kunsthal Nord kan man opleve, hvordan de 
to fotografer Morten Barker og Joachim Fleinert sætter nye 
fotografiske spor ved at mediere og blande det fotografiske 
med andre udtryksformer såsom: video, objekt, installation og 
skulptur. Udover at de begge i deres værker afslører en bevidst 
undersøgelse af fotografiet som medie og den bro, det bygger 
videre på, kan man i deres formsprog, som ellers er meget 
forskellige, antyde en anden fælles tematik, der går i retning af 
en repræsentation af de spor, som er sat af historier -/handlinger 
udspændt i tid og rum.  

Hos Barker handler det bl.a. det om de fysiske og mentale spor, 
som viser sig, når kultur og natur mødes. Hos Fleinert er det 
bl.a. de sociale og historiske spor, der klæber sig til fortidens 
fotografiske familiebilleder. 

The Forest // Morten Barker (1972)
Lokaliseret på et oversigtskort inviterer udstillingen os til 
Nordkysten af Djursland, nærmere bestemt til det anonyme 
og glemte skovlandskab, der ligger indenfor Hevring militære 
skydeterræn. Derinde i skoven vidner træerne ikke bare om en 
stor skønhed, men også om krigens barske brutaliteter. Her 
eksisterer fuglekvidren og bladenes raslen side om side med 
soldaters kampråb og projektilers piben. Her blander dyrespor 
sig med aftryk af militærstøvler. Skoven, sporene og mødet 
imellem natur og kultur danner som udgangspunkt grundlaget for 
Barkers udstilling: The Forest.  

Kunsthal Nords indgangsparti er for første gang transformeret 
til en skov, og byder indenfor til et installatorisk værk bestående 
af en træhytte samt en skov hentet fra Hevring skydeterræn. 
De mange træer, man som besøgende kan bevæge sig rundt 
imellem, er som et skyggespil projekteret op på udstillingens 
vægge. Dette er med til at udvide og forstærke den både mentale 
og kropslige fornemmelse af skoven både som areal og som 
opholdssted. Går man tæt på træerne, kan man se, at de alle 
bærer på spor, der som arkæologiske fund vidner om en given 
handling -/ aktion. I denne sammenhæng er der tale om spor af 
projektilers vej gennem træernes stammer, hvilket har efterladt en 
del af dem med åbne sår og mærker. 

I den opstillede træhytte kan man høre lydoptagelser fra 
skydeterrænets skov af raslende blade og fuglekvidren og 

igennem et vindue betragte skoven og de andre besøgende på 
udstillingen. 

Udover det totalt installatoriske og meget kropslige værk viser 
Barker også værker, der har en mere stram og konceptuel 
karakter. 

Man kan bl.a. opleve hans store panoramiske landskabsfotografier 
og studier af danske skove, der er stykket sammen af 24-75 
fotografier for derved at opnå en detaljerigdom. Billederne er 
blevet til i et tidsrum fra én time til over flere dage, hvor alt, som 
passerer forbi kameraets objektiv, fotograferes. Udstillingen 
byder endvidere på installationer med sønderskudte og brændte 
træstammer samt projektiler i forskellige tilstande - uafskudte, 
sønderrevne, rustne.

Barkers mange værker finder inspiration i den danske guldalders 
tradition og er som samlet udstillingskoncept optaget af at 
undersøge og registrere, hvordan landskabet påvirkes og formes 
af krig. 

Memories of the Forgotten // Joachim Fleinert  (1984)
Udstillingen Memories of the Forgotten byder på to af Fleinerts 
spektakulære værker: Reflective Memories og There Was 
a Family in 1915. Videoinstallationen: Reflective Memories, 
som for første gang vises i Danmark, byder bl.a. på originale 
repræsentationer / fotografier taget i perioden fra 1890erne 
til 1920erne og af familiemedlemmer fra forskellige steder og 
egne i Danmark. Kigger man nærmere på fotografierne og de 
mange personer, kan man se, at deres øjne bevæger sig – og 
at der faktisk er tale om levende portrætter med unikke udtryk. 

Ved brug af forskellige tekniske virkemidler animerer Fleinert 
de gamle fotografier og forsøger at genskabe tiden op til de 
individuelle fotografiske registreringer. Fleinert ønsker bl.a. 
at give os som beskuere en oplevelse og en fornemmelse af, 
hvordan de enkelte interaktioner og evt. flirten med kameraet 
kunne have set ud, da fotografiet blev taget. 

Med videoinstallationen sætter Fleinert både fokus på vores 
fælles bevidsthed om, at øjnene er sjælens spejl samt vores 
forståelse og læsning af fotografiet både før og nu. 

I Fleinerts andet værk: There Was a Family in 1915 bliver der 
også stillet spørgsmål, men  denne gang er det til begreberne: 
identitet, formsprog og genkendelse. Værket består af en serie 
billeder, som oprindelig kommer fra en samling glasnegativer, 
der skildrer en ukendt dansk familie fra 1915. Billedserien 
forsøger at visualisere, hvordan vi helt automatisk skaber 
historier om de portrætterede uden helt at tænke så meget 
på den konstruktion, der går forud, samt det splitsekund hvor 
hele ens positur, holdning og tilstedeværelse for altid bliver 
foreviget som mindeværdige øjeblikke. Tilsammen stiller 
Fleinerts værker skarpt på, hvordan vi forstår fotografi i en 
verden fyldt med billeder, og om de gamle fotografier forsat 
kan fortælle historier, vi ikke anede eksisterede?
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“Barkers mange værker finder inspira-
tion i den danske guldalders tradition, og 
er som samlet udstillingskoncept optag-
et af at undersøge og registrere, hvordan 
landskabet påvirkes og formes af krig.”

“Tilsammen stiller Fleinerts værker 
skarpt på, hvordan vi forstår fotografi i 
en verden fyldt med billeder, og om de 
gamle fotografier forsat kan fortælle 
historier, vi ikke anede eksisterede?”

“De to fotografer Morten Barker og 
Joachim Fleinert sætter nye fotograf-
iske spor ved at mediere det foto-
grafiske med andre udtryksformer 
såsom: video, objekt, installation og 
skulptur.”
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Memories of
the Forgotten
— JOACHIM FLEINERT 

The Forest
— MORTEN BARKER
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