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Den amerikanske kulturkritikeren Susan Sontag (f. 1933) er kjent for sine romaner, et brennende engasjement
og for sine kulturteoretiske essayer, hvorav flere om kunst, film og litteratur.
Som essayist, teoretiker og engasjert intellektuell er hun en verdensstjerne, og sist fikk hun en prestisjefylt
internasjonal pris for sitt virke for ytringsfrihet. Ingen av Sontags bøker om kunst er blitt utgitt på norsk, men
endelig oversettes hennes mest berømte . og mest leste . bok Om fotografi (On Photography, 1976). Her
drøftes forholdet mellom kunst og virkelighet, og fotografiets og fotograferingens funksjon.
For hvordan .
lese. fotografi? Som kommentar til en virkelig hendelse, eller som en egen form for virkelighet? I essayet
.Against Interpretation. hadde Susan Sontag argumentert mot tolkning og for .en kunstens erotikk.. Heller ikke
fotografiet skal ihjeltolkes eller .forstås., skriver hun i Om fotografi. Fotografier verken representerer eller
fortolker verden, men er selv .
biter av verden.. Som kunstverker må de erfares, dvs. sanses og oppleves. Det alminnelige behovet for å
fotografere, for stadig flere bilder, er imidlertid knyttet til behovet for å konsumere. Sontag kan videre fastslå
at fotografiets utbredelse i sin tur får oss til å se på verden fotografisk . som et bilde! Utgis med et etterord av
kunsthistoriker Ina Blom.

Få Fotografi rett hjem i postkassa! Du får syv utgaver av Norges fremste fototidsskrift og tilgang til vårt
digitale arkiv på nettbrett for 580,- per år. Få Fotografi rett hjem i postkassa! Du får syv utgaver av Norges
fremste fototidsskrift og tilgang til vårt digitale arkiv på nettbrett for 580,- per år. Kjernesamlingen består av
rundt 30.000 digitaliserte og tilgjengeliggjorte fotografier, hovedsakelig fra perioden 1890-1950. Et likt antall
fotografier er ikke. Grunnutdanning i fotografi - Et praktisk og intensivt studie i fototeknikk og
bildekommunikasjon over ett semester heltid eller to semestre deltid. Les her! Fotokurs - Fotograf i Oslo og
Akershus som fotograferer mennesker, mote, lifestyle, interiør, arkitektur og industrielle motiver for blader,
firmaer, næringsliv og. Utstillingen markerer 40-årsjubileet til Fotogalleriet som har vært viktig for
etableringen av fotografi som kunstnerisk medium i Norge. Bilder Nordic School of Photography er Nordens
største fotoskole med profesjonelle fotografer som lærere. Hobbyfotograf? Startsiden har samlet fotoblogger
og ulike nettsteder som fokuserer på foto og fototjenester for både amatører og profesjonelle. Større
sportsarrangementer, realityserier, naturopplevelser for spillefilm og reportasjer og festivaler er produksjoner
som forteller noe om spennvidden. Fana Folkehøgskule i Bergen har linjefagene Idrett og friluftsliv,
Spillutvikling, Psykologi, Billedkunst, Teater & scenekunst, Fotografi og Musikk.

