
Planter har været et populært motiv lige siden fotografiets fødsel. 
Fotopionerer som Thomas Wedgwood, Hippolyte Bayard, Henry 
Fox Talbot og Louis Daguerre eksperimenterede alle med at fast-
holde billeder af planter, og det fotografiske medium blev fra star-
ten associeret med dets evne til at afbillede naturen. Mediet har 
siden haft afgørende indflydelse på vores viden om og opfattelse 
af natur og planter i form af fotografiske herbarier og botaniske 
mikroskopfotografier, illustrationer i biologibøger og (populær)
videnskabelige tidsskrifter og som yndet motiv både i kunsten, i 
fotokonkurrencer og på de sociale medier. 

Det nye nummer af fototidsskriftet Filter fokuserer på samspillet 
mellem fotografi og botanik fra 1840’erne og frem til i dag. For 
fotopionererne var der en iboende sammenhæng mellem foto-
grafiets brug af lys og kemi til at danne billeder og planternes 
fotosyntese. I dag er den direkte berøring med det fotografiske 
(naturlige) materiale – lys, kemi, papir – erstattet af digital teknolo-
gi, og også vores forhold til naturen har ændret sig radikalt siden 
fotografiets opfindelse.

Med bidrag fra internationale forskere, fotohistorikere og kura-
torer som Wade Davis, Stefano Mancuso, Carol Armstrong og 
Esther Ruelfs giver Photosynthetic et indblik i en niche af foto-
grafiet, der længe har været overset. Tidsskriftet bringer artikler 
om den tætte forbindelse mellem amatørbotanikere og fotopi-
onerer i Viktoriatidens England, udvekslingen mellem plantefo-
tografi, kunsthåndværk og moderne kunst i begyndelsen af det 
20. århundrede, planteintelligens, etno-botaniske studier i Ama-
zonasregnskoven, og botanisk mikroskopfotografi. På billedsiden 
præsenter publikationen skelsættende historisk materiale af Anna 
Atkins, Karl Blossfeldt og Wilhelm Weimar samt ti portfolioer af 
samtidskunstnere som Andreas Greiner, Macoto Murayama, 
Diana Scherer, Helene Schmitz, Heidi Specker og Henrik Spohler. 

Photosynthetic viser, hvordan botaniske fotografier har påvirket 
kunsten op igennem det 20. og 21. århundrede, og hvordan det 
fotografiske medium har haft afgørende indflydelse på vores op-
fattelse af natur og planter de seneste 180 år. Samtidig er ud-
givelsen et eksempel på, hvordan plantefotografiet, i takt med 
at klimaforandringer, genteknologi, forurening og monokultur er 
blevet presserende samfundsspørgsmål, har fået fornyet relevans 
i samtidskunsten.
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