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Fotografiet fortæller, fascinerer 
og forfører. I tekst, fotografi  
og alt derimellem diskuterer  
FILTER hvorfor og hvordan.
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FILTER #04: FORSVINDINGER

Fotomagasinet FILTER diskuterer fotografiets ind-
virkning på vores daglige liv: På vores måde at tænke 
på, at skabe historie og politik på, at opbygge sam-
fund og bedrive videnskab på, at være kreative og 
frembringe kunst på. Gennem dybdegående artikler, 
kritiske indlæg, essays, reportager, portrætter og en 
omfattende billedside synliggør FILTER fotografiets 
utallige former og betydninger.  

 I det nye nummer af FILTER sætter redak-
tionen fokus på FORSVINDINGER. Fotografiet 
forbindes ofte med dets særlige evne til at fastholde 
et motiv. Teknisk set gør den fotografiske kemi det 
muligt at opfange og direkte aftrykke lysstrålerne 
fra en belyst genstand på fotopapirets lysfølsomme 
overflade. Man fokuserer derfor tit på fotografiets 
evne til at fastfryse det afbildede motiv for efter-
tiden og bibeholde det i vores erindring. Men foto-
grafiet er ikke kun kendetegnet ved tilsynekom-
ster og eviggørelser. Det er også kendetegnet ved 
disse begrebers umiddelbare modsætning i form  
af forsvindinger. 

 FILTER #04 undersøger fotografiets for-
svindinger ved at stille skarpt på fotografiets opløs-
ning som fysisk genstand. Problematikker vedrørende 
fotografiets begrænsede holdbarhed er aktuelle som 
aldrig før og sætter kultur- og bevaringsinstitutio-
ner på hårdt arbejde. For hvordan kan man bevare 
fotografiet, der er et af de mest forgængelige medier?  

 
 
Men FILTER #04 belyser også, hvordan forsvindinger  
fungerer som tema hos en lang række fotografer. 
Eksempelvis i form af politiske forsvindinger under 
det argentinske militærdiktatur, i form af folk der for-
svandt som følge af den østtyske efterretningstje-
nestes forfølgelse af vestligt sindede borgere under 
den kolde krig og i form af portrætbilleder, som skil-
drer eksistensens flygtighed. Sidst, men ikke mindst, 
kaster FILTER #04 et blik på, hvordan fotografiske 
forsvindinger gør sig gældende i forbindelse med 
vores brug af billeder i en bredere samfundsmæs-
sig sammenhæng. Blandt andet belyses det, hvordan 
ophobningen af private billedarkiver og distribue-
ringen af private billeder via sociale netværk som fx 
facebook udvisker ældre fotografiske praksisser som 
familiealbummet. Billedkulturen er under forandring 
– nogle billedformer består, andre forsvinder. 

FILTER bidrager til fotodebatten med bille-
der og tekster af udenlandske og danske skribenter 
og fotografer; denne gang bl.a. fotograf Kyungwoo 
Chun (KR), billedkunstneren Sophie Calle (FR), 
kunstnerparet Daniel & Geo Fuchs (TY), fotograf 
Torben Eskerod (DK), fotograf Manfred Beier (TY), 
fotograf Jeff Wall (CAN), fotograf Mads Gamdrup 
(DK), forfatter Nicole Krauss (US), digter Niels Frank 
(DK) samt fotoforskerne Lars Kiel Bertelsen (DK) og 
Mette Sandbye (DK).
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FILTER udkommer på både dansk og engelsk, og som 
noget nyt indeholder magasinet et originalt kunst- 
fotografi af Torben Eskerod.
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