Om udstillinger
Udvalget:
Udstillingsudvalget er nedsat for at bestyre og censurere de udstillinger som Fotoklubben NEGATIV Roskilde
afholder i Farver Hammers Gård og andre steder hvor de udstillede billeder repræsenterer klubben.
Udvalget består af op til tre medlemme, hvoraf et medlem også er medlem af bestyrelsen
Udvalget kan altid kontaktes hvis man ønsker hjælp eller gode råd ved planlægning og afholdelse af en udstilling i
for eks. en kantine eller bibliotek.
Farver Hammers Gård:
Roskilde kommunes kulturudvalg administrer udstillingsperioderne i Farver Hammers Gård. Kulturudvalget
fordeler perioderne til fire foreninger Onsdagsmalerne, Solsikken, Halvcirklen, Negativ og til enkeltkunstnere der
har søgt om en udstillingsperiode, man skal være bosiddende i Roskilde kommune. Antallet af perioder til
foreningerne fordeles efter antallet af medlemmer, Negativ får tildelt to perioder om året, og der betales for
benyttelsen af lokalet, ligesom kommunen har opstillet regler for benyttelse af lokalet,
Udvælgelse:
Når Negativ har fået tildelt udstillingsperioder, går udvalget i gang med at finde egnede fotografer til de
kommende udstillinger.
Her forsøger vi at balancere således at alle som udgangspunkt får en chance for at komme i betragtning - både
nye og gamle medlemmer. Udstillingsudvalget har dog slået en del på tromme for at specielt de nyere
medlemmer skal have muligheden for at udstille idet vi mener at det er en god og måske nemmere måde at sluse
dem ind i klublivet på og samtidig give dem en smag på hvad fotografi også kan indebære. I det ligger der også at
nye medlemmer sagtens kan fremvise billeder som er langt bedre end "ældre" medlemmers.
På et møde, hvor samtlige udstiller deltager, bliver billederne spredt ud på gulvet og herefter finder udvalget i
samarbejde med udstillerne de bedst egnede billeder til udstillingen, det er som udgangspunkt udstillernes
udstilling. Herved kan der, ligesom ved udvælgelsen af plakatfotoet, måske fremkomme et tema, måske ikke, et
eventuelt fundet tema skal ikke partout gennemføres. Har udstillingsudvalget fremsat ønske om at se billeder i et
bestemt tema, forsøges det selvfølgelig overholdt. Udvalget skal udover at censurere, blot tilse at udstillingen
løber af stablen på en måde som repræsenterer Negativ på en ordentlig måde og så i øvrigt bistå hvor det måtte
være nødvendigt.
De eneste oplæg udvalget kommer med kan være et tema, og måske ideer der mest handler om præsentationen
og ophængningen af de enkelte værker. Dette gøres udelukkende i et forsøg på at variere udstillingerne i forhold
til hinanden, således at det ikke bare er en stribe billeder på en væg.
Udstillerne afholder selv alle udgifter i forbindelse med udstillingen, Negativ sørger for fremstilling og udbredelse
af plakat og invitation, lige nu betales ferniseringen også.
Udvalget består lige nu af formand, Alan Hauge Christensen, som menige medlemmer Anne Aakjer, Gorm
Pedersen, Peter Gj. Petersen og Steen Petersen. Steen Petersen repræsenterer bestyrelsen.
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