Longyearbyen Fotoklubbs prosjekt
"Fotografisk samtidsdokumentasjon
2011-2013"
SVALBARDS
MILJØVERNFOND

•

Ferdigrapport fase 1 av prosjektet

Fotoklubb
Longyearbyen

Redaksjonsgruppen har i 2012 bestått av: Kari Sehrøder Hansen, Kari Haugstulen , Eva Grøndal,
Torbjørn Johnsen og Aino Grib. I tillegg ble Tone Sund ansatt 01.02.2012 som prosjektleder, og hun
fungerer også som sekretær for prosjektet. Redaksjons gruppa har vært aktiv i hele år, unntatt
sommerferien, og har hatt møter omtrent en gang i måneden.

Det har blitt jobbet litt i rykk og napp med
dette prosjektet. Vi fikk en forespørsel om å
delta på Miljøvernfondets 5 års markering i
mai i år. Det ble en fin utfordring for oss,
og vi fikk et konkret delmål å jobbe imot.
Det var tilfredsstillende å se det ferdige
resultatet utstilt på Kulturhuset. Dessverre
var det ikke mange som så denne
utstillingen. Det er derfor veldig gledelig at
vi får muligheten til å vise deler av den
igjen på Kulturhuset under Kunstpause
Svalbard 07-11 november i år.
TorbjørnJohnsen ved utstillingen på Kulturhuset
10.05.12 Foto: Tone J. Sund

I forbindelse med Åpen dag i
Forskningsparken 29.09.12 deltok Fotoklubben med en Fotoutstilling. Tema for utstillingen var
"Forskning og samfunn". Vi hadde med motiver fra "Hva er dette?"

I tillegg stilte vi også ut bilder av forskere
og studenter i felt, og bilder av brakkene i
Nybyen hvor mange av studenetene bor.
Selv om utstillingen ble litt på siden av det
vi ellers jobber med i prosjektet, mener vi
det ble en fin "Samtidsdokumentasjon" med
tema forskning og samfunn. Her bør det
også nevnes at vi fikk veldig kort frist på
denne utstillingen, kun 2 uker. Hvis vi
hadde hatt bedre tid, hadde det vært mulig å
lage mer nytt materiale spesifikt til
utstillingen.

Hva er dette?
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Et av bildemoniasjene som var med på utstillingen i
Forskningsparken 29.09.12 Foto: Kari Haugstulen

Det er blitt laget en samarbeidsavtale med Svalbard Museum (SM). De kommer til å motta
bildematerialet med tekst fra dette prosjektet når alt er ferdig. Prosjektleder vil tekste alle bildene i
et program, FotoStation. Dette er det samme programmet som SM bruker til å tekste bildene i deres
historiske arkiv. Når materialet blir overlevert til SM, er det klart til å legges ut på nett. Det er også
planlagt en utstilling neste vår (2013) på Museet. Denne utstillingen vil først og fremst bestå av
bilder fra "Tett på" prosjektet.
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Fotoklubb
Longyearbyen
.„4
Fotoklubbens klubblokale befinner seg på
Kunstnersenteret i Nybyen. Foto: Tone J. Sund

Informasjon om Longyearbyen Fotoklubb
Longyearbyen Fotoklubb er et samlingspunkt
for fotointeresserte på Svalbard. Klubben har
til formål å fremme foto-aktivitet og har for
tiden omtrent 70 medlemmer.
Klubben holder møter cirka hver 3 uke. Da
står ulike fotografiske temaer og teknikker på
programmet, både i teori og praksis.Vi drar på
turer, arrangerer kurs og bidrar med bilder i
ulike sammenhenger i Longyearbyen. På
Kunst og Håndverksenteret i Nybyen er det
en fast salgsutstilling med medlemmenes
bilder. Fotoklubben har de 9 siste årene laget
en egen kalender, som selges forskjellige
steder i Longyearbyen.

Fotoklubbens utstilling i 2 etg på Kunstnersenteret.
Foto: Tone J. Sund

Prosjektarbeidet er delt inn i tre grupper:
"Tett på" (Portrett gruppa)
Eva Grøndal leder denne gruppen.

"Hva er dette?" (Ting og tang vi ikke helt vet hvilken betydning de har)
Kad Haugstulen leder denne gruppen.

"Longyearbyen for og nå" (dokumentasjon av bosetninger)
Torbjørn Johnsen leder denne gruppen.

Fotografisk samtidsdokumentasjon

01

på

Tett

"Tett på" gruppa har vært i tre hjem og fotografert de som bor der. De som blir fotografert må
underskrive en kontrakt hvor de samtykker på at bildene blir brukt til dette prosjektet. Personene
blir også fotografert på arbeidsplassen deres. Det er blitt gjort intervjuer av de som ble fotografert.
Dette skal brukes til en kort informativ tekst. Det lages flere avtaler for videre fotografering.
Prosjektbeskrivelsen og spørreskjemaer til "Tett på" er blitt oversatt til Russisk og engelsk, slik at
det kan brukes ved fotografering både i Longyearbyen og Barentsburg.
Eva Grøndal og en til fra "Tett på" har vært i Barentsburg på dagstur. De fikk gjort undersøkelser,
og knyttet kontakter, for så å kunne fotografere der ved en senere anledning. Det er blitt utarbeidet
ferdige maler for jobben, slik at flere kan være med og fotografere. Ung foto i Longyearbyen
kommer også til å bidra til dette prosjektet.
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Fotografisk samtidsdokumentasjon

Hva er dette?
"Hva er dette" gruppa har funnet forskjellige motiver som er blitt fotografert. Vi har konsentrert

oss mest om å fotografere motiver her i Longyearbyen. I løpet av neste år har vi planer om å lage et
fakta hefte fra "Hva er dette?" gruppen. Dette heftet har vi tenkt skal være i A5 format med ca 32
sider. Det skal inneholde bilder og informativ tekst på norsk og engelsk av ting og tang her i
Longyearbyen. Vi har tatt utgangspunkt i Geologiheftet som er utgitt av LoFF. I deres hefte har de
forslag til en familieekskursjonstur i Longyearbyen. Vi går etter den ruten, og dokumenterer og
forklarer utvalgte objekter langs ruten.
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Fotografisk samtidsdokumentasjon

Longyearbyen

før og nå

"Longyearbyen for og nå" er i full gang med å fotografere bygninger i Longyearbyen, og allerede
har det skjedd store endringer med bla. Haugen. Vi forsøker å få til gode oversiktsbilder av de
forskjellige delene av bosetningen. I tillegg prøver vi også å få med litt detaljer og dokumentere
tiden vi lever i nå. Feks. prøver vi å dokumentere tidstypiske ting som at kullbilen kommer kjørende
gjennom Adventdalen. Det jobbes med å finne frem til gamle bilder fra Longyearbyen, hvor
hensikten er å fotografere fra samme sted, slik at vi får dokumentert endringene. Vi har laget avtale
med Store Norske om å få benytte deres fotoarkiv, i tillegg til at vi får benytte Grøndal fotos
historiske bilder. Aino Grib var med på dagstur til Barentsburg, og begynte å dokumentere
bygningene der.
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Prosjektet er nå kommet inn i fase 2 hvor vi fortsetter med fotograferingen, men også bruker tid på
å legge tekst og hente inn informasjon til bildene. Fotoklubben har søkt Miljøvernfondet om midler
til å videreføre prosjektet.
På Fotoklubbens nye hjemmeside www.foto78.no blir det laget egne sider for Samtidsprosjektet.
Der blir prosjektet vårt og samarbeidet med Miljøvernfondet presentert. Her kommer vi fortløpende
til å legge ut bilder og materiale.
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Gamle sykehuset,Haugen 2012
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Gamlesykehuset,Haugenpåferantallet

