	
  

Den magiske skov - Torben Thesander
13 s/h infrarøde fotografier 2004 - 2015
"Siden år 2000 er jeg jævnligt kommet i denne magiske skov - Rude skov og
fotograferet. Jeg brugte s/h film for at få noget af det karakteristiske frem. Det
lykkedes ikke. Jeg prøvede forskellige filtre og filmtyper, men først da jeg brugte den
drilagtige infrarøde film, kunne jeg fornemme skovens magi og efter forsøg gennem
nogle år, lykkedes det i flere tilfælde, at fange disse elektroniske lysbølger.
Går man i en skov som denne, fornemmer man 'skovterapi', trods løbende mennesker
med fartstriber på tøjet"
- Torben Thesander

Torben Thesanders inspiration fra Rude skov udmønter sig i en fascination af
det, som istiden gjorde ved naturen i skoven for 12.000 år siden efter et 2 km
højt islag. Denne voldsomme ændring af naturen, såsom dødishuller, sten og
beplantninger samt de historier om ting, der er sket i Rude skov de seneste
hundrede år, har været inspiration for Thesanders fotografier af magien i
skoven.
Torben Thesander blev uddannet reklamefotograf i 1959.
Han startede som selvstændig i 1961, hvor han lejede et lille studie i
Klosterstræde i indre København. Herudover blev han tilknyttet Allé scenen
(Betty Nansen teater), hvor han lavede skuespilsportrætter.
I 1960'erne begyndte han at fotografere for modebladene Eva og Alt for
damerne og deltog også i Alt for damernes ture til modeugen i Paris for at
dække disse.
Allerede dengang var han inspireret af skoven.
I øjeblikket er Thesander igang med at lave en bog sammen med Bo Fritzbøger,
om Rude skov.
Torben Thesander har tidligere udstillet på blandt andet Museet for
samtidskunst, Triennalen - Brandts Klædefabrik, Toldboden - Kerteminde, Det
Kongelige bibliotek og nu i Museumsbygningen.
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