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Photography in Motion

FUJIFILM-X.COM/X-T4

FUJIFILM X-T4, et kamera spækket med nyheder og features der imødekommer entusiasters og
professionelles ønsker til både stillbilleder og video. X-T4 er den første model i X-T-serien med en
femakset billedstabilisering, et nyt kraftigere batteri og en nyudviklet særdeles robust lukker.
FUJIFILM X-T4 tager pladsen som det mest alsidige og avancerede kamera i X-serien
nogensinde – et fuldendt værktøj til både stillbillede fotografen og videografen.
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Velkommen til den 37. Internationale Fotoudstilling!
Med den 37. Internationale Fotoudstilling fortsætter Esbjerg Fotoklub den gode tradition med at at give Esbjergs borgere lejlighed til at se noget af det ypperste, som den
internationale fotografiske verden kan præstere – og samtidig lade klubbens medlemmer måle sig med de internationale gæster. Den 36. udstilling satte publikumsrekord,
og vi håber, at den nye udstilling vil vise sig at være mindst lige så populær.
Vi er særligt stolte af at kunne præsentere tre nye, internationale udstillere. Norske
Russel A. Jacobsen, som har markeret sig som fotograf siden 2015 både nationalt og
internationalt med udmærkelser og medaljer, senest i Malmø International Photo
Exhibition.
Indonesiske Haryo Ninditos hvis billeder åbenbarer en eventyrverden af prinsesser
og féer. Udover på udstillingen i Esbjerg kan Ninditos billeder i år ses på udstillinger
og messer i Paris (Salon International d’Art Contemporain), i Bruxelles (Carte de Visite
2020) og i New York på ArtExpo New York.
Den sidste gæstefotograf er franske Hèléne Cook. Fotografisk kredser hun om
begrebet ”Cityscapes”, hvor man ser byen som et landskab. I Esbjerg viser hun
billeder fra sin serie ”Metro Creatures”, optaget på metrostationer-ne i Bruxelles.
Derudover viser mange af Esbjerg Foyoklubs medlemmer deres billeder. Hvis du vil
have en snak med klubbens fotografer, kan du træffe nogle af dem i Phototeket hver
torsdag aften i udstillingsperioden.
En stor tak skal rettes til arbejdsgruppen bag udstillingen, bestående af Mads-Peter
Glass, Carina Kryger Rønberg og Claus Madsen.
Vi takker også for støtte til udstillingenskataloget fra Esbjerg Kommune, Danske Bank
A/S. Nykredit og vore annoncører – Vefa Foto, Photocare Esbjerg Sædding Centret/
Kirkegade, Grafisk Trykcenter, Fujifilm Nordic Danmark AB, Fa. Svend B. Thomsen A/S,
Fa. Blom & Bjerg Aps, Skiltestedet.dk, Fa. Goecker og Fa. DFA Service Aps., og selvfølgelig en tak til Phototeket Esbjerg og personalet på Esbjerg Hovedbibliotek for godt
samarbejde igen i år.
Udstillingen kan ses fra d. 21. september til d. 24. oktober 2020 i Hovedbibliotekets
åbningstid.
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Forsidebillede: Hèléne Cook: Alien Mice
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PROFESSIONEL FOTOSERVICE
DFA Service er fotografernes værksted.
Vi er Danmarks eneste autoriserede serviceværksted for Canon og Nikon samt touchpoint for Sony Pro Support.
Kontakt os hvis dit udstyr har brug for reparation, finjustering, rensning, fejlsøgning, speciel tilpasning,
ombygning, opgradering eller kontrol og vedligeholdelse.
Vi betjener virksomheder, offentlige institutioner, private samt forhandlere.

DFA Service Aps.
Hejrevej 39, 2400 København NV

Jyllands afdeling:

Sindalsvej 37, 8240 Risskov

www.dfaservice.dk
Tel + 45 3888 7868

Esbjerg Fotoklub
Esbjerg Fotoklub startede midt i 1970erne og har gennem tiden gennemgået
en stor udvikling. Vi har et aktivt klubliv, der foregår i et rigtigt godt miljø, hvor
der er plads til alle – uanset kunnen og forudgående
viden om fotografi. Med en fast ugentlig mødeaften
og supplerende, regelmæssige kursusaktiviteter sikres et vedvarende og højt aktivitetsniveau, samtidig
med at medlemmerne får mulighed for at udvikle
deres kunnen og arbejde indenfor deres individuelt
valgte interesseområde.
Klubbens medlemmer dyrker alle genrer indenfor
fotografi – fra reportage og fotojournalistik, ”streetphoto”, action, landskab og natur, makrofotografi, portræt og stilleben, osv.
Gennem Selskabet for Dansk Fotografi har mange af
klubbens medlemmer markeret sig både nationalt og
internationalt ved konkurrencer og saloner og opnået
fornemme placeringer og anerkendelser. Samtidig har
det medført, at klubbens medlemmer fungerer som
dommere i div. fotokonkurrencer, senest i den store
nationale, norske fotokonkurrence i efteråret 2019.
Derudover har klubben selv understøttet en række
sociale- og fritidsaktiviteter i Esbjerg, bl.a. i Østerbyen,
og ved udsmykning med medlemmernes fotos af de nye tunneller i Kvaglund,
fotografering på Marbækdagen, ved Royal Run og i Esbjerg Festuge, m.m.
Klubben er hjemmehørende i Vesterhavsgade
57, 6700 Esbjerg, hvor faciliteterne rummer et
stort mødelokale, et veludstyret fotoatelier,
foruden et arbejdsrum til montering af
billeder og et IT-værksted til avanceret billedbehandling, anskaffet med venlig understøttelse af Johan Hoffmann Fonden.

Besøg os på http://esbjergfotoklub.dk eller

Hélène Cook

Fotografisk kredser franske Hèléne Cook (født i 1972) om begrebet ”Cityscapes”,
hvor man ser byen som et landskab. I Esbjerg viser hun billeder fra sin serie ”Metro
Creatures”, optaget på metrostationerne i Bruxelles – steder som passeres af mange
tusinder af mennesker hver eneste dag, men hvor de færreste giver sig tid til rigtigt at
bemærke lokaliteterne. Hun er bl.a. medlem af det fotografiske
kollektiv Bruxelles Pixels i foreningen ARS VARIA og fotoklubben Viewfinders.
”Jeg ville vise den vidunderlige arkitektur og farverne på Bruxelles’ metrostationer
og prøve at afsløre deres indre ’sjæle’ gennem kameraets leg med perspektiver,
symmetri, grafiske udtryk, metroens bevægelser, kontraster og det gyldne eller
blå lys om morgenen eller aftenen.”

Se mere på http://www.helene-cook.eu
Hélène Cook er international gæsteudstiller på DI37.

Red Alien

Dragon Flight

Mickey Mouse Flying Saucer

Robocat

The Crab

Snake Face

Alien Mice

Russel A. Jacobsen

Russel A. Jacobsen er overlæge på sygehuset i Vestfold, Norge.
Han begyndte at fotografere i 2012, men markerede sig som fotograf allerede
fra 2015 både nationalt og internationalt med udmærkelser og medaljer, senest i
Malmø International Photo Exhibition. Hans billeder – de fleste grovkornede sort/
hvide fotos – udforsker det mystiske og gyset. I Esbjerg viser han billeder fra serien
”The Bogeyman”.
Jacobsen arbejder gerne med længerevarende projekter. Projektet ”Signature Series”
omhandler menneskets forhold til elementene/naturen. Et andet projekt, som er
under udarbejdelse, hedder ”Working Professionals”. Det fokusserer på medarbejdere i det norske sundhedsvæsen – et projekt med uventet aktualitet i disse tider.
”Den kreative proces med at lave fotografier kan komme fra en ubevidst tanke, en
følelse, en hukommelse fra barndommen. Ofte kan denne følelse stamme fra en
oplevelse eller indtryk fra en film. Nogle gange vil dette blive udtrykt som
skræmmende sort/hvide billeder med hentydninger til gamle horrorfilm.
Fotohistorien med titlen ’The Bogeyman’ blev optaget i en faldefærdig hytte
på Kjærkrysset.”

Russel A. Jacobsen er international gæsteudstiller på DI37.

The Bogeyman

Alone

Doctor’s Library

Mr. R.

The Twilight Zone
Eyes on You

Haryo Nindito

Indonesiske Haryo Ninditos fotografiske univers er en eventyrverden af
prinsesser og féer. Hans billeder leder tanken hen på de klassiske malere som
Rembrandt og Caravaggio, og det er ikke noget tilfælde. ”Jeg er en drømmer,
en kunstner, en maler, der maler med pixler,” siger han selv og vedkender sig sin fascination af klassikernes chiaroscuro teknik, hvor de arbejder intensivt
med lys og skygge. Nindito placerer sine yndefulde kvinder
i en spændende drømmeverden af storhed og drama.
Han har fotograferet i Belgien, Holland, Paris, London, Rom, Madrid,
Berlin, Lucerne, Ukraine, Singapore, Java, og Bali og har i et par afholdt kurser ogseminarer for andre, interesserede fotografer. Hans første soloudstilling fandt sted i
2019 i det kgl. Gallerie St. Hubert, et stenkast fra Bruxelles’ kendte Grand Place.
Udover på udstillingen i Esbjerg kan Ninditos billeder i år ses på udstillinger
og messer i Paris (Salon International d’Art Contemporain),
i Bruxelles (Carte de Visite 2020) og i New York på ArtExpo New York.

Se mere på https://haryoninditoartportrait.pixieset.com/
Haryo Nindito er international gæsteudstiller på DI37.

London

Kenvin Plaosan

Elena

Chloe

Villers

Uden titel

Erik Andersen

”Efter en meget lang pause fra de ’gode’, gamle S/H-tider i 70’erne og 80’erne –
med FP-4, ID-11 og masser af eddikesyrestinkende fixer-bade –
er jeg nu gået i gang med digitale billeder.
Jeg har ikke nogen speciel niche eller yndlingsmotiver,
men fotograferer alt ’spændende’, jeg møder på min vej.
God vin skal laves i marken – ikke i kælderen. Jeg bestræber mig på –
i så vid udstrækning som muligt – at skabe billederne i kameraet og
ikke i Photoshop.
(PS: Ikke ét ondt ord om kunstfotografer, der skaber kreative og
smukke billeder i billedbehandlingsprogrammer – tvært imod!)
Esbjerg Fotoklub – med meget venlige, spændende, inspirerende
og imødekommende mennesker – er blevet en væsentlig motivationsfaktor
for mig, hvor jeg har været medlem siden 2015.”

Erik Andersen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Hængeparti

Haute Couture

Stik

Exit

Tiltrukket

Pegepinden

Carsten Barrett

Carsten Barrett er 46 år og bosat i Esbjerg. Han har deltaget i utallige
gruppeudstillinger og konkurrencer.
I 2017 opnåede hans fotos første, anden og tredjepladsen i
konkurrencen om Årets Festugebillede i Esbjerg.
Alligevel er det nok mest billederne af det smukke vestkystlandskab,
han er mest kendt for.
”Billeder, taget i naturen og af naturens luner, er det der
optager mig. Endvidere eksperimenterer jeg med billederne efterfølgende.”

Carsten Barrett er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Tågen

Det Sidste Lys

Juli Behrendt Bexkens

Tyskfødte Juli Behrendt Bexkens har en stil, som beskrives bedst som lifestyle
fotografi. Hun er uddannet byplanlægger og har arbejdet i IT-stillinger inden
for forskellige brancher i de sidste 15 år.
Fotografi har altid været en måde for hende at udtrykke sin kunstneriske side.
Kærlighed bragte hende til Danmark i 2011 og til Esbjerg i 2017, hvor hun har
fokuseret sin lidenskab for fotografering på familier. Hun blev medlem af
Esbjerg fotoklub i 2019 og er nu ansvarlig for klubbens hjemmeside.
Hendes kommercielle fotografering centrerer sig omkring bryllupper og
familieportrætter. Dette år har hun valgt at lave en serie til udstillingen som hedder
”Bryllupstraditioner”.
”Fotografisk trives jeg, hvor naturen møder mennesket; når de er mest ens: intime,
rene og undertiden kaotiske.”

Se mere på http://julibehrendtbexkens.com
Juli Behrendt Bexkens er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Riskast

Put a ring on it

Assam meets Denmark

Kurt Christensen

Kurt Christensen har fotograferet siden midten af 1970’erne, først i sort/hvid, hvor
han selv fremkaldte film og lavede forstørrelser. Da pengene var små, købte han
film hjem i 30 m spoler, som han så spolede over på kassetter. Han forsøgte sig også
med specialfilm – det var en spændende tid.
Senere fik han råd til at fotografere i farver og en helt anden verden lå for
hans fødder.
Han ”blev digital” i 2002. Hvor man på film måtte vente på at se resultatet, kan man
nu se det med det samme. Han arbejder i dag gerne med Photoshop, hvor en ny
verden har åbnet sig med alle de kreative muligheder.
”Jeg fotograferer mest natur, meget gerne makro/tæt på af guldsmede og andet
’kryb’, såsom hugorme og firben. Der er ikke noget så skønt, som at komme ud
en sommerdag og ’snige’ sig ind på sit ’bytte’ og skyde nogle gode billeder.
Jeg fotograferer også gerne fugle, hvor jeg bruger bilen som fotoskjul,
eller en af de opsatte fugletårne i vore naturområder.
Der skal tålmodighed til, for dyr kan man ikke instruere – man må tage dem
som de er. Det gør glæden ved et vellykket billede så meget større.
I år har jeg til Den Internationale Udstilling valget ’Havet’ som emne.”

Se mere på https://www.facebook.com/kurt.christensen.900
Kurt Christensen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Mayday

Tilskuerne

Havet i Flammer

Mågen

Steen Christensen

”Jeg har fotograferet i en del år og deltaget i flere fotoudstillinger,
også et par censurerede. Jeg fotograferer egentligt mest hverdagsting eller
diverse ting, som man kan finde rundt omkring i omegnen.
Jeg tager også gerne lidt længere ture om nødvendigt for at finde
ny inspiration og motiver. Jeg forsøger ofte at prøve at finde en
kunstnerisk måde at fotografere på, selvom det ikke altid lykkes.”

Se mere på http://steenc.net
Steen Christensen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Uden titel

Uden titel

Uden titel

Ib Corneliussen Nielsen

Ib Corneliussen Nielsen har gennemgået TTF Primary Level og
Advanced Level fotografuddannelsen.
Han deltager i workshops og udstillinger i ind- og udland og har fået billeder
antaget og præmieret på nationale og internationale fotoudstillinger og saloner.
Han har gennem Selskabet for Dansk Fotografi (SDF)
repræsenteret Danmark ved fire internationale biennaler
arrangeret af Fédération Internationale de l’Art
Photographique (FIAP) og opnået SDF titlen ESDF og FIAP titlen AFIAP.
”Foto er en væsentlig del af min hverdag og jeg nyder at finde motiver indenfor
næsten alle genrer. Samværet med andre fotografer i Esbjerg Fotoklub og andre
steder virker både motiverende og inspirerende på mig og er med til at udfordre mig
og udvikle mig som fotograf.”
Billederne til denne udstilling er vindsurfere ved den danske vestkyst fanget ved
Cold Hawaii ved Klitmøller og ved Hvidbjerg Strand ved Blåvand.

Se mere på ibcn.smugmug.com
Ib Corneliussen Nielsen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Windsurfer in Waves

Upside Down

Splash

Landing

Bente Eckert Lehmann-Poulsen

Bente Eckert Lehmann-Poulsen har været en almindelig amatørfotograf,
som de fleste danskere, indtil hun i sommeren 2018 meldte sig på et
fotokursus på Grundtvigs højskole.
Her blev hun bidt af fotografiets mange muligheder og mirakler.
At sætte hjørner i verden. At sætte fokus på detaljen og lade den gå
gennem kameraets fortryllende magi og se, hvad der kunne dukke op.
Hun har været medlem af Esbjerg fotoklub siden efteråret 2018.
”I fotoet prøver jeg at se det store i det små. Jeg søger efter motiver,
andre ikke finder, og som stiller flere spørgsmål end svar. Jeg er fascineret
af den måde kameraet vender virkelighed til magi. Det er den magi,
jeg sætter lup på i fotografiet og søger at forstørre i min efterredigering.
Tema i år er Remisen. Dér går vi hver dag tur og kameraet er altid med.
Motiverne er mange.
Jeg søger efter de ualmindelige og dem der rejser flere spørgsmål end svar –
til beskuerens egen oplevelse.”

Bente Eckert Lehmann-Poulsen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Spejling af mand

Togledninger krydser
naturen ved Remisen

Ruder på Remisen

Broen på Remisevej

Lille kat på Remisevej

Mads-Peter Glass

”De udstillede billeder en serie af farvebilleder taget i Esbjerg.
Det primære fokus i denne serie er minimalisme - Minimalisme hvor fokus
ligger i den simple komposition, legen med lyset, kontrasterne og farverne.
Jeg er af den overbevisning, at minimalistiske billeder sagtens kan fortælle
en historie, pirre nysgerrigheden eller have et stærkt udtryk.”
Mads-Peter Glass (født i Esbjerg 1971) er uddannet ingeniør og
glad hobbyfotograf.Selve interessen for fotografi blev grundlagt i en ung alder,
da han fik lov til at komme med i mørkekammer og så tilblivelsen af billeder
på ”gammeldags maner”. Senere voksede interessen, primært gennem en
stigende interesse for fotobøger og -zines i alle afskygninger og genrer.
Han begyndte først i en sen alder selv at fotografere.
Mads-Peter Glass har været medlem af Esbjerg Fotoklub siden august 2018.

Mads-Peter Glass er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Gylden Silo

Gylden Spejling

Dør

Blue Water

Gul container

Poul Helt

”I år har jeg på den Internationale udstilling valgt et tema over de tre grundfarver og
så to blandingsfarver. Rød: Er fra en fantastisk solnedgang over Ho Bugt set fra
Marbæk i 2007; Gul: Her har jeg lavet et macro billede af Gyvelblomsten, hvis farve
står rigtig godt til baggrunden; Blå: På en rundrejse i det østlige USA oplevede jeg
også Niagara Falls hvor man bliver iklædt de blå regnfrakker når man sejler ind til
vandfaldet; Hvid: På turen var vi også en tur på Arlington Kirkegården, hvor bl.a. J.F.
Kennedy ligger. Her var det de hvide gravstene, der danner nogle fantastiske mønstre,
når man går rundt; og Grøn: Her blev det den blå vandnymfe, der sad på disse
grønneblade, der giver billedet.”
Poul Helt er 74 år og har været medlem af Esbjerg Fotoklub snart en
menneskealder. Hans interesse for fotografiet startede i 1963 på en
tur med J. Lauritzens skib Magga Dan til Sydpolen. Dengang var det de levende
billeder, smalfilm, der fandt hans største interesse, med han ærgrede sig over
ikke at have taget et fotografiapparat med.
Siden har han arbejdet målrettet med fotos og gennem årene afprøvet mange
genrer inden for fotografiet. Han har deltaget i udstillinger i Danmark såvel som i
udlandet og opnået mange antagelser og anerkendelser.
Hans største felt inden for fotografiets verden er nok de billeder,
han tager på sine mange rejser, bl.a. til Norge, Frankrig, Thailand, Tyskland,
USA og senest Chile.
I snart 25 år drev han Hjerting Foto. Det var, da man arbejdede med
fremkalder og selv lavede billederne i sort/hvid. Det gav en masse lærdom, som
han kunne bruge, da den digitale verden overtog fotografiet.

Se mere på http://www.poulhelt.dk/
Poul Helt er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Marbæk, solnedgang over Ho bugt – Rød

Gyvelblomster i Marbæk – Gul

Niagara Falls – Blå

Arlington Kirkegård – Hvid

Vandnymfe på grønne blade – Grøn

Erik Holmgaard

Erik Holmgaard har dyrket fotografiet gennem 4 årtier. Han har således været med
i den analoge tidsalder, med mørkekammer m.v. Han har ligeledes eksperimenteret
med forskellige teknikker, som bl.a. polaroid - polaroid transferering,
hånd-colorering, og hvad der ellers var af mulig-heder i den analoge tidsalder.
Erik Holmgaard arbejder i dag digitalt, hvor Photoshop ligeledes giver
mange muligheder for at eksperimentere med billedet.
Han deltager i udstillinger og konkurrencer i både ind- og udland, da han
derigennem får respons på sine fotografier fra andre, som ser på billederne både
kunstnerisk og fotografisk.
”’Live from India’ serien er optaget på en tur til Indien i februar 2020.
Det skildrer fire personers hverdag.
Det er fire forskellige aldersgrupper, der hver har deres gøremål.”

Erik Holmgaard er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Schoolboy

Man and his Shop

Cooking

Grandmother

Finn Guldborg Pedersen

Finn Guldborg Pedersen (født i 1958) begyndte at fotografere seriøst i 1980, og
blev samtidig medlem af Esbjerg fotoklub. Der igennem har han opnået
antagelser og præmier i div. censurerede fotoudstillinger, inklusiv flere antagelser
ved Kunstnernes Sommerudstilling.
Har bl. a. udstillet følgende steder:
Vejen kunstmuseum
Janusbygningen
Galleri Steen
Galleri Patricia
Bramming Egnsmuseum
Galleri Nornac
”Jeg finder for det meste mine motiver i naturen og kulturlandskabet.
Mine billeder fremstår nogle gange som de er set, andre gange sammensat
af mange optagelser, og ofte med et surrealistisk udtryk. Former og flader, lys og
skygge er temaet for mine udstillede billeder.”

Finn Guldborg Pedersen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Gitter

Skygge

Skygge på Mur

Aftenlys
Lys i Natten

Trine Kjær Larsen

Trine Kjær Larsen (født i 1968) bor i St. Darum lige ud til vadehavet
og Fanø. Hun begyndte at fotografere for ca. 15 år siden og har været medlem af
Esbjerg fotoklub i ca. 5 år.
Hun har udstillet følgende steder:
Esbjerg sygehus
Galleri Nornac
Kunstpunkt
”I mine fotos finder jeg først og fremmest inspiration i naturen, dernæst i mennesker omkring mig. Motiverne er fra landskaber
til fokus på blomster og insekter. Billederne er naturalistiske og
redigeret minimalt efter optagelse.”

Trine Kjær Larsen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Grøn busksommerfugl

Vintergækker

Liljekonval

Krokus

Troels Kragsig Thomsen

Efter en pause på mange år genoptog Troels K. Thomsen fotografering som hobby
og har stor fornøjelse at tagebilleder både i dagligdagen og på rejser.
Han har opnået antagelser til Jyske Mesterskaber og flere gange tidligere deltaget i
Esbjerg Fotoklubs årlige Internationale udstilling.
”Det er meget tilfredsstillende at finde motiver både i naturen og i byen, fastfryse
situationer i sport, fotografere musikere til en koncert eller at gå efter at finde
detaljer i helheden. Jeg er interesseret i flere forskellige genrer,
men for tiden især arkitektur- og landskabsfotografi.
Min fotografiske oplæring er erhvervet gennem selvstudier, workshops,
og kurser i Esbjerg Fotoklub. Inspiration fra andre medlemmer af fotoklubben er
ligeledes en vigtig del af min fotografiske udvikling. Jeg foretrækker en enkel stil ,
f.eks. med linier, mønstre og spejlinger, og jeg foretager oftest
kun mindre justeringer af det oprindelige foto. Billedet vil derfor fremstå,
som jeg har set det.
Det er glæde for mig at kunne vise nogle af mine billeder, optaget i foråret 2020
i Chile, på Den 37. Internationale Fotoudstilling.”

Troels Kragsig Thomsen er medlem af Esbjerg Fotoklub.
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Chilenske Landskaber – 3

Claus Madsen

Claus Madsen (født i København i 1951) tog sin første uddannelse
– som fotograf – i 1971-74 på Dagbladet Vestkysten og den Danske Fotografskole
og arbejdede derefter først med videnskabelig fotografi på Fiskeri- og
Søfartsmuseet i Esbjerg og senere som reklamefotograf indtil 1980.
Herefter fulgte nogle år, hvor han igen arbejdede med videnskabelig (astronomisk)
fotografi, efterfulgt af en næsten 30-årig pause. Siden genoptog han sine
fotografiske aktiviteter. Han har bl.a. deltaget i gruppe-og solo-udstillinger og
har udgivet fotobøgerne ”Palestine – Images of a holy, cursed land” i 2013,
”Frozen in Time – The Human Dimension”, ”Munich in my Heart” i 2016 og
”El Lugar Más Remoto de la Tierra” i 2020.
Efter 36 år i udlandet vendte han i 2016 tilbage til Esbjerg.
”Billederne på Den 37. Internationale Fotoudstilling er fra det besatte Palæstina,
optaget hh. i Jerusalem/Al Quds, Hebron/Al Khalil og Bethlehem. Med billederne
ønsker jeg at vise håbløsheden i den voldelig konflikt, som har varet alt for længe, og
hvor hverken sejrherrer eller besejrede har fundet frihed eller fred.”

Se mere på http://scienceuniverse.eu/photography.html
Claus Madsen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Anger

After the Killing

The Masters

Lost

No Solution

Waiting

Wall of Shame

Karl Petersen

Karl Petersen kommer fra Grønland og er ny tilflytter til Esbjerg. Han blev medlem
af Esbjerg Fotoklub i september 2019, hvor han søger efter at møde andre
ligesindede i foto og hente inspiration og motivation til at udvikle sine kundskaber
i både fotografering og redigering i den digitale verden.
Ved de Jyske Mesterskaber for fotoklubber i 2020 vandt han sølv for
et digitalt naturbillede.
”Jeg kan primært lide at tage billeder af natur, både dag og nat, og har fået meget
inspiration af naturen og lyset fra det høje nord. Men jeg arbejder på at udvide
motivvalget til at omfatte hverdagsbilleder i by og land, at finde muligheder i
motiver ud fra lys og vinkler. Så håber jeg også at tage portrætbilleder af folk
udenfor studiet i både farve og s/h.”

Karl Petersen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Akia Aurora

Qinngorput

Sermitsiaq & the moon

Ida Refsgaard

”’Eventyrets Land’
– Thomas Langes betegnelse for egnen mellem Blåvand og Kjærgård,
der nu er militært øvelsesterræn.
Jeg har gennem nogle år arbejdet med projektet ”Eventyrets Land” mellem
spøgelseshusene. Alle billeder er optaget i efterårsmånederne.
Efterårslyset kaster lange skygger over de eksproprierede ejendomme i det smukke
”eventyrland”, der billedligt understreger paradokset i den fredelige
sameksistens mellem militær og natur.”
Separatudstillinger:
Esbjerg Bibliotek 2001
”Indtryk fra Vietnam”, Ribe Amt 2003
Grindsted Bibliotek 2004
Grundtvigskirken 2006
CFU Sydvestjylland 2010
Limfjordscentret, Doverodde 2013
Mandø Kro 2020
Gruppeudstillinger:
Vestjysk Kunstforenings debutantudstilling 1999, Esbjerg Bibliotek 1989 – 2020,
Den Sociale Højskole 1996, Esbjerg Rådhus 1997, 2004 og 2015, Ribe Rådhus 2006,
Sikringsstyrelsen 2006 og 2017, North Sea International, Aalborg 2007,
Kerteminde Kunstforening, 2016, Hjerting Badehotel 2017, Domhuset Esbjerg 2017.
Antagelser på censurerede kunstudstillinger:
”Galleri 12” i DR 1996.
”Galleri 12” DR 1998
Kunstnernes Sommerudstilling 1998
Copenhagen Photo Festival, Den Censurerede 2017

Ida Refsgaard er medlem af Esbjerg Fotoklub.
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Carina Kryger Rønberg

Carina Kryger Rønberg tog sine første billeder, da hendes forældre gav hende
et engangskamera med på lejrtur – med erindringer om gode oplevelser som resultat.
Med digitaliseringen kom muligheden for hende at investere
sin beskedne elevløn i et digitalt spejlreflekskamera, som først blev brugt til at
forevige smukke heste og skabe billeder til opgaverne på landbrugsskolen.
I dag ligger hendes fotografiske interesse mest inden for portrættets evner til
at vise et udtryk, en følelse eller et tilfældigt øjeblik.
Udfordringen i at få poseret den gravide, så hun føler sig smuk,
få den tvære tumling til at smile og ikke mindst at dokumentere sine egne børns
hverdag.
”Jeg har altid været interesseret og draget af billeder og
specielt fotografiets fastfrysning. Et øjeblik, som ikke kan
genskabes, men som på næsten magisk vis er bevaret, måske i al evighed,
takket være kameraets evne til at fastholde det. Fotografiet er vigtigt,
fordi det er minder, øjeblikke og forevigelse.”

Se mere på https://www.ckrfoto.dk
Carina Kryger Rønberg er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Korn – 1

Korn – 2

Korn – 3

Ebbe Salomonsen

Ebbe Salomonsen har boet i Esbjerg siden sine unge år. Som autodidakt fotograf
bruger han meget af sin tid på at færdes i området – altid med sit kamera.
Han har i de sidste to år haft som målsætning at producere et billede
hver eneste dag og derved registrere stort og småt, som han falder over
i sin dagligdag.
”Et kamera er med på mine rejser, på cykel- og traveture, så der er mulighed for, at
der kommer et motiv med hjem. Jeg bruger kameraet og motivet
til at formidle vinkler på hverdagen. Det kan være enkelt eller
indeholde en historie, som kan ses i en videre sammenhæng.
Det grænseoverskridende eller vilde, øjeblikket hvor det er uden fornuft,
hvor det kun er oplevelser og indtryk, er det, jeg går efter.
Kameraet er bare det tekniske middel, der bruges til at fastholde øjeblikket.
I mange år har jeg taget billeder til artikler af begivenheder eller af ting,
der skulle dokumenteres. Jeg har også i mange år været
medlem af Esbjerg Fotoklub, uden selv at være aktiv,
men for at følge fotografiets udtryk og muligheder.
Nu er klubben med til at give mig nye påvirkninger til gavn for mine billeder.”

Ebbe Salomonsen er medlem af Esbjerg Fotoklub.

Hej lille drøm

I et land

Du er ikke alene

Friheden flyver

Verden i farver

Steppebrand

Gert Thomsen

”Jeg har kun været medlem af Esbjerg fotoklub i et år, men jeg
har ’altid’ fotograferet. Købte mit første spejlreflekskamera i 1972 –
et Konica Autoreflex T2, mørkekammer til sort-hvid, dias til farver.
Billeder til familie og venner. Altid kamera over skulderen.
I lange perioder har det mest været ferieture og børn.
Har flyttet flere gange og havde ikke længere mørkekammer.
Så blev digital foto en mulighed. For mig var det en genoplivning af
at fotografere i dagligdagen. Jeg har næsten altid kamera med mig –
spejlrefleks eller kompakt.
Blev opfordret til at deltage i DI37. Frit tema. Jeg har valgt Silkevejen.
De sidste ti år har min hustru og jeg rejst flere gange til landene,
Silkevejen gik igennem. Fra Xian i Kina til Europa. Vi blev opmærksomme på
Silkevejen, da vi besøgte Syrien i 2010. Det gav inspiration til
at besøge de fantastiske rige kulturer tværs igennem Centralasien.
Vi har været heldige at besøge Syrien mens det var muligt – og
Iran mens det var tilrådeligt.
Usbekistan, Kirgistan og Kina er bortset fra corona-situationen
ikke vanskelige at besøge.”

Gert Thomsen er medlem af Esbjerg Fotoklub.
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DI38
Tak for besøget på DI37! Vi håber at ses igen på

DEN 38. INTERNATIONALE FOTOUDSTILLING
Phototeket | Esbjerg Hovedbibliotek | 15.11.-31.12.2021

Entreprenør med stor rækkevidde
Vi har stor erfaring inden for
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Belægning
Byggemodninger
Udgravning for bygninger
Etablering af p-arealer
Byfornyelse
Kloak – herunder kloakseparering og ny kloakering
Miljøplads, visiteringsplads og jordhotel

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Gellerupvej 91 – 6800 Varde – tlf. 75 22 33 55 – Mail: sbt@sb-thomsen.dk – Hjemmeside: www.sb-thomsen.dk

