
 
 
Om udstillinger 
 
Udstillingsudvalget 
En central del af Fotoklubben NEGATIVs formål er at udvikle kvaliteten af medlemmernes fotografiske arbejder. 
Det sker først og fremmest gennem aktiviteterne på klubaftenerne, men det sker også gennem afholdelse af 
udstillinger et par gange om året og støtte til andre udstillinger, som medlemmerne måtte engagere sig i. Til det 
formål har klubben et Udstillingsudvalg med tre-fire medlemmer. Udstillingsudvalget kan altid kontaktes, hvis de 
enkelte klubmedlemmer ønsker hjælp eller gode råd ved planlægning og afholdelse af fotoudstillinger. Vi vil 
naturligvis også gerne kontaktes med gode råd og forslag fra klubbens medlemmer. Udstillingsudvalgets aktuelle 
sammensætning kan ses her på hjemmesiden under ’Om Negativ’. 
 
Udstillinger 
I en årrække har Fotoklubben NEGATIV haft en aftale med Roskilde Kommune om to årlige udstillinger i det 
daværende Farver Hammers Gård i Ringstedgade, men ved kommunens salg af bygningen i 2020 bortfaldt den 
mulighed. I stedet indgår vi nu i et samarbejde med fire andre foreninger (Onsdagsmalerne, Solsikken, Halvcirklen 
og Kunstnerværkstedet, der ligeledes udstillede i Farver Hammers Gård) og Roskilde Kunstforening om én årlig 
udstilling i Palæfløjen – en del af det historiske Roskilde Palæ midt i byen. Derudover arbejder vi på at finde 
supplerende udstillingsmuligheder andre steder, så vi igen kan afholde to udstillinger årligt. 
 
Processen 
Vores udstillinger har som regel et tema, der danner grundlaget for udvælgelse af udstillere og billeder. Ofte vil 
Udstillingsudvalget foreslå temaer på baggrund af ønsker fra medlemmerne. Som regel laver vi udstillinger, hvor 
alle klubbens medlemmer har mulighed for at deltage. Det ser vi som vigtigt, fordi det vil være en del af den 
almindelige klubaktivitet til udvikling af ’bedre billeder’. Andre gange kan et mindre antal medlemmer blive 
opfordret til at udstille. 
 
Udstillingsudvalget vejleder ved udvælgelse af billeder og foreslår eventuelt forbedringer, og i et vist omfang kan 
vi også hjælpe med at printe og montere billeder, hvis nødvendigt. Ved nogle udstillinger står Udstillingsudvalget 
for den endelige udvælgelse af billeder, mens udvælgelse i andre sammenhænge kan være givet af 
omstændighederne (som f.eks. ved udstilling af resultater fra en klubkonkurrence). 
 
Udstillerne afholder selv udgifter til fremstilling af deres billeder. Klubben sørger for at lave plakat, invitation og 
pressemeddelelse, og den afholder udgifterne til ferniseringen (vin og snack m.m.). 
 
 
 
Roskilde 16. marts 2021 
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