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Det nødvendige fotografi Søren Pagter Hent PDF Forestil dig en verden uden journalistiske fotografier. Uden
øjenvidneberetninger fra verdens brændpunkter eller nære skildringer fra menneskers hverdagsliv.
Fotografi er verdens største og mest brugte medie - et folkeligt og demokratisk medie, fordi alle kan

fotografere og se på et fotografi uden forkundskaber.
Det bliver taget op mod 400 milliarder fotos i verden hvart år, og tallet stiger. Langt de fleste bliver taget af
private - de professionelle fotografier er en dråbe i det enorme foto-hav, og fotojournalistikken udgør endnu

en endnu mindre andel.
Netop derfor har vi mere brug for fotojournalistikken end nogensinde. Fotografier, der går i dybden, bruge tid

og reflektere over det, de ser. Viser os nye facetter af den verden.
Derfor er fotojournalistik det nødvendige fotografi.

En kontrast til mode- og reklamebranchens polerede look.
En kontrast, der også sætter vores private fotos i perspektiv.
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