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Seeing is not enough; you have to feel what you photograph.
Det er ikke nok at se. Du er nødt til at kunne mærke det, du fotograferer.

Andre Kertesz, fotograf, 1894-1985

There are always two people in every picture: the photographer and the viewer.
I ethvert billede er der altid to personer til stede: fotografen og den, der ser på billedet.

Ansel Adams, fotograf, 1902-84

Velkommen til udstillingen World Press Photo 2022 og til vægge fyldt med vilde, mærkelige, 
gribende – og nogle gange nærmest ubegribelige – øjeblikke.

World Press Photo er billeder af mennesker, liv og skæbner. 

Det er fortællinger om store begivenheder og kig ind i små ukendte tilværelser. 

Det er billeder af verden omkring os. Taget af fotografer fra hele verden.

Med fotografierne foran øjnene og dette hæfte i hånden håber vi, at du vil 
kunne lære mere om fotojournalistik. 

Og om at ... se.

Vi vil opfordre dig ikke bare at kaste et blik eller to på billederne, men virkelig at SE på dem – og tænke over, 
hvad de viser, og hvilken historie der ligger bag dem. 

Hvis I diskuterer svarene til spørgsmålene, skal I prøve at lade hinanden tale ud 
og lytte til hinandens argumenter. 

God fornøjelse!



World Press Photo er en verdensomspændende fotokonkurrence.
I år sendte 4.066 fotografer fra 130 lande 64.823 fotografier ind til konkurrencen.

Juryen består af eksperter inden for fotojournalistik – for eksempel fotoredaktører og fotografer.  
Medlemmerne af juryen skifter fra år til år.

Konkurrencen har 4 kategorier:
Enkeltbillede  
Billedserie 
Langvarige projekter  
Åbent format 

Fotokonkurrencen har delt verden op i 6 områder. Der vælges ’regionale’ vindere i de 
4 ovennævnte kategorier for hvert af disse 6 områder.

Til sidst kåres der blandt de regionale vindere en ’global’ vinder – også i de 4 kategorier.

Her er det enkeltbillede, som vandt den globale pris, World Press Photo of the Year 2022:

 

Foto: Amber Bracken for The New York Times

Find fotoet, og læs billedteksten.

Dette er, hvad World Press Photo-juryen sagde om billedet, som vandt:
»Det ætser sig ind i éns hukommelse. Man kan næsten høre stilheden. Det er både 
betagende og hjemsøgende. Og det symboliserer i al sin stilfærdighed et opgør med en 
skamfuld historie – ikke bare i Canada, men i hele verden«.

Politikens fotochef, Peter Hove Olesen, har også kigget på fotografiet. Han sagde blandt andet:

»Det har været en vanskelig sag at dække fotografisk, fordi den er foregået for så mange år siden, og sporene 
var væk. Det er blødt og nænsomt fotograferet. Men det gør bestemt ikke historien mindre grusom«.



Er du enig i det, juryen og Politikens fotochef siger om vinderbilledet? 

Hvorfor eller hvorfor ikke?

World Press Photo of the Year 2022 blev valgt blandt seks nominerede billeder – et fra hver
sin del af verden. Her er de fem øvrige nominerede:

 

Foto: Fatima Shbair, Getty Images

Find dette foto, og læs billedteksten.
 

Foto: Anonym for The New York Times

Find dette foto, og læs billedteksten.



 

Foto: Konstantinos Tsakalidis for Bloomberg News

Find dette foto, og læs billedteksten

 

Foto: Faiz Abubakr Mohamed 

Find dette foto, og læs billedteksten



Foto: Vladimir Encina

Find billedet og læs billedteksten.

Hvilket af de 6 fotografier ville du vælge som vinder af World Press Photo of the Year? 

Hvorfor synes du, at det er det bedste billede?

Pressefrihed betyder, at journalister og pressefotografer kan skrive og vise det, de vil, uden at nogen 
forhindrer dem i det, tager dem til fange eller dræber dem. Det betyder også, at det, de producerer, 
er tilgængeligt for alle, og at det ikke kan holdes tilbage af nogen, uanset hvor magtfulde de måtte være. 

Hvorfor er det vigtigt, at journalister og fotografer kan arbejde frit i de lande, de dækker?



Pressefotografer og journalister sætter somme tider livet på spil for at vise os, hvad der sker i verden.

 

Foto: Anonym for The New York Times

Gå tilbage til dette foto, læs eventuelt billedteksten igen.

Hvorfor er fotografen anonym?

Hvorfor tror du, at fotografen mente, det var vigtigt 
at tage dette billede, på trods af den risiko det indebar?

Sandheden er et af de vigtigste principper i fotojournalistikken. Det er vigtigt, at fotojournalister 
registrerer begivenheder uden at skabe eller påvirke dem. Det er også vigtigt, at de forsøger at få 
’det fulde billede’ af det, der sker – eller er sket. 

Digitale billeder bliver behandlet, og man må godt justere elementer som kontrast 
og farvemætning. Men fotojournalister må ikke tilføje eller fjerne indhold fra billedet. 

Hvorfor er det vigtigt, at fotograferne ikke må tilføje eller 
fjerne indhold i de nyhedsbilleder, som for eksempel trykkes i en avis?



Som noget nyt i 2022 har World Press Photo-konkurrencen indført en kategori, ’Åbent format’, hvor 
fotograferne har kunnet indsende visuelle produktioner, som f.eks. gør brug af flere eksponeringer, sammen-
føjede panoramabilleder, fotografiske kollager etc. Projektets primære indhold skal være stillbilleder  
– men de kan præsenteres i kombination med f.eks. video, animation, grafik, illustrationer, lyd eller tekst.

 

Foto: Rehab Eldalil

Find dette foto, og læs billedteksten.

Fotografen Rehab Eldalils vinderbilledserie fra ’Åbent format’ er fra det sydlige Sinai i Egypten. 
Den indeholder blandt andet fotografier, hvor kvinder fra beduinsamfundet har broderet på de billeder, 
fotografen har taget.

Ifølge fotografen er mange beduinkvinder tidligere blevet fotograferet uden deres tilladelse – og billederne 
er blevet brugt til at give et forkert indtryk af dem, mener Rehab Eldalil. Derfor ville hun give kvinderne 
mulighed for selv at være med til at præge, hvordan deres portræt skulle se ud.



Hvad betyder det for billederne, at de, der er på fotografierne, 
har været med til at bestemme, hvordan de skulle se ud?

Kommer billederne tættere på virkeligheden af den grund?

Eller længere fra?

 

 

Foto: Jonas Bendiksen 

Find disse billeder. 
Læs billedteksterne og teksten, der fortæller om ’Veles’ bog’.



Fotografierne i ’Veles’ bog’ blev i første omgang præsenteret som reportagebilleder fra den nordmakedoniske 
by Veles, hvor nogle indbyggere havde specialiseret sig at sidde og fabrikere fake news-artikler på engelsk, 
som de lagde ud på nettet. I USA var nogle af den opfattelse, at disse artikler var med til at sikre Donald 
Trump præsidentposten i 2016.

Men godt et halvt år efter offentliggørelsen af billederne afslørede fotografen Jonas Bendiksen, at fotoserien 
i sig selv er fake: Billederne er computersammensatte og blandt andet befolket af avatarer, som Bendiksen 
selv har opfundet og kopieret ind. Ikke et eneste menneske på fotografierne er altså et virkeligt menneske.

’Veles’ bog’ skal ifølge fotografen være med til at minde os om, hvor let 
det er at producere og levere en falsk virkelighed. 

Hvad synes du om ideen bag fotoserien?

Hvilken betydning kan det have for vores opfattelse af verden, at billeder kan være ’fake’?

Et det også ’fake’, når private personer ændrer, forskønner eller lægger filtre på billeder, der for 
eksempel lægges på Instagram? 

 

Foto: Sodiq Adelakun Adekola for Agence France-Presse

Find dette foto. VENT med at læse billedteksten. Kig på fotografiet. 



Hvad føler du, når du ser dette billede?

Et pressefoto kan vække stærke følelser hos den, der kigger på det. Man tænker måske: Hvor er det 
forfærdeligt. Eller: Hvor er det smukt. Ved at udløse følelser kan fotografen fange vores opmærksomhed. 
Og dermed få mulighed for at fortælle en historie. 

Bliver du interesseret i at kende historien bag dette billede?

Læs nu både billedteksten og den tekst, der beskriver hele billedserien.

Synes du, at billedet fortæller historien på en god måde?

Hvad synes du om at fotografere et menneske i sorg – som det er gjort på billedet?



Foto: Konstantinos Tsakalidis for Bloomberg News

Gå tilbage til dette foto, læs eventuelt billedteksten igen.

Somme tider kan fotografier symbolisere en større historie end det, man lige se på fotografiet. 

Hvad kan du se på billedet? Prøv at beskrive det så præcist som muligt. 

Kan et billede af ét menneske være en historie om mange mennesker? 

 

Foto: Lalo de Almeida for Folha de São Paulo/Panos Pictures

Find dette foto, og læs billedteksten.



En fotojournalist kan vælge, om billedet skal tages som et nærbillede eller på afstand. Et fotografi kan tages 
oppefra eller nedefra. Man vælge at præsentere billedet i sort-hvid eller farver. Alle disse beslutninger afgør, 
hvordan situationen fremstår på fotografiet. 

Hvordan påvirker fotografiet fra Amazonas dig?

Ville fotografiet være lige så interessant, hvis det var taget på kort afstand? Uddyb dit svar.

Hvorfor tror du, at fotografen har valgt at vise billedet i sort-hvid og ikke som et farvefotografi?



Tak for denne gang og på gensyn næste år!
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