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FILTER for fotografi #02

Hvad sker der, når man vil vise det tredimensionelle
rum i et fladt, todimensionalt medie? På hvilke måder bidrager fotografiske praksisser til at bekræfte vores opfattelser af rum? Eller til at ændre dem
ved at pege på nye og anderledes måder at tænke og
fremstille rummet på?
Danmarks nye fotomagasin undersøger – ud fra
fra fotohistoriske, sociologiske og medieteoretiske
vinkler – hvilke individuelle og samfundsskabte billeder, historier og myter, der knytter sig til vores
opfattelse af det fotografiske rum.

Ola Kolehmainen

I FILTER #2 kan du læse om:
- Kolonifotografiet, der med dets stereotype fikseringer af de indfødte har været et vigtigt redskab til
symbolske indtagelser af det geografiske rum.
- Turistfotografiets indflydelse på feriedestinationen.
- Kunstfotografiets udforskning af fotoautomaten fra Andy Warhol til kusser i øjenhøjde på Københavns hovedbanegård.
- Arkitekturfotografiet og renderingernes påvirkning af fortidige, nutidige og fremtidige byrum.
- Candida Höfers arkiviske indkredsning af den
vestlige verdens fælleskulturelle rum.
- Thomas Ruffs kritiske undersøgelse af fotografiets
virkemåder i den informationsteknologiske tidsalder.

Desuden byder FILTER #02 på interviews med:
- Den engelske interiørfotograf Penny Wincer, der
fotograferer eksklusive hjem for kunder som Red
Magazine og IKEA.
- Thomas Seest om stereoskopiet.
Samt på portfolier af danske og internationale fotografer som: Martin Bubandt, Ola Kolehmainen,
Egbert Trogemann og Danwen Xing.
Releasefest lørdag d. 14 juni kl. 20.00-24.00 i
Kontraframes lokaler, Flæsketorvet 77-79, 1711
København V. Fotoevent ved SHOK – Nordic
Art Photography.
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