
Pressemeddelelse:

Den norske prisbelønnede fotograf Oddleiv Apneseth udstiller en serie billeder fra 
Nordvestlandet i Norge – en såkaldt dokumention af stedet Jølster.
Det sker hos Dalype Kultur i Helnæs Gl. Præstegård
fra 27. marts – 25. april 2011. 
Åbent lø-sø samt helligdage kl. 12 - 16. Grupper efter aftale. 

Et fotografi er en fastfrysning af et øjeblik.
Hos Oddleiv Appneseth er øjeblikket nøje planlagt og komponeret:
- Baggrund/omgivelser.
- Opstilling af personer og rekvisitter.
- Instruktion af den/de personer, der medvirker.  
Instrueringen er kun mulig, fordi Apneseth giver sig tid til at finde ind til sine ”mo-
deller”, hvorved han kan få den historie frem, der ligger gemt i de mennesker, hvis liv 
han ønsker at dokumentere. 

Apneseth har gennem året 2008 været rundt i hele Jølster – det sted i Vestnorge, hvor 
han selv bor og føler sig hjemme. Han har sat sig for at dokumentere livet, som det 
leves i denne del af Norge på netop dette tidspunkt. 
Resultatet er ikke en affotografering af den virkelighed, der umiddelbart møder os, 
men en affotografering af den virkelighed, Apneseth ser gemt bag den såkaldte virke-
lighed.
Derfor disse ofte næsten groteske sammenstillinger af en plastverden midt i et natio-
nalromantisk storladent norsk fjordlandskab, hvor menneskene ofte optræder som 
delvis fremmedgjorte elementer. 

Apneseth arbejder traditionelt med kamera og opstillinger, som hans forgængere/for-
billeder gjorde. Men han er helt sin egen, hvad motiverne angår. Han søger mod det 
særegne, mod det sjældent fortalte, og når det lykkes ham at finde dette , komponerer 
han sit billede gennem en opstillingsmåde, der fortolker det særegne på en ganske sæ-
regen måde – ladet med symbolik. Et klik – det opstillede øjeblik er indfanget, og bil-
ledet står færdigt uden efterfølgende billedmanipulation, således som det ellers ofte 
ses inden for fotokunsten i dag.
Og der står vi så – beskuerne – nok med hovedet lidt på skrå…vi må undres, vi må le 
og kan ikke andet end spørge: Hvorfor? Hvad er det for en historie, du vil fortælle os, 
Oddleiv Apneseth? 

Oddleiv Apneseth er født i 1955. 
En norsk fotograf, der har vundet et utal af priser (bl.a. en førsteplads i World Press  
Photo) for sin helt specielle måde at fortælle en historie på gennem et enkelt billede. 


