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”Et vindue mod verden”. Sådan lød den dominerende opfattelse af fotografiet 
indtil 1980’erne, hvor poststrukturelle teoretikere som John Tagg og Viktor Burgin 
afslørede fotografiet som et manipulerbart, kodet og diskursivt bestemt medium. 
Det ”iscenesatte fotografi” erobrede kunstfotoscenen, og fremkomsten af digital 
billedbehandling gjorde det klart for enhver, at det, man så på fotografiet, ikke 
behøvede at have eksisteret i virkeligheden.  
 
Bevidstheden om fotografiets manipulerbarhed gør det oplagt at forklare de 
mange lag af motiver i Jeanette Land Schous fotografier som enten 
”trickfotografi” i form af dobbelteksponering eller sammenkopiering eller som 
effekter kreeret i Photoshop.  
 
De dobbelttydige, uvirkelige og drømmeagtige motiver er imidlertid opstået helt 
uden brug af ”snyd” og er således at forstå som et udtryk for en tro på, at 
fotografiet alligevel kan dokumentere virkeligheden. Dog ikke i form af en naiv 
tilbagevenden til forestillingen om fotografiet som et objektivt ”vindue mod 
verden”, men i form af fotografier af verden – som den tager sig ud set gennem 
et vindue for den, som har øje for det. 
 
Fælles for fotografierne i højformat og ”2 Sole” er nemlig, at de er taget igennem 
en eller flere glasruder, og membranen, som udstillingens titel refererer til, er 
således i første omgang at forstå helt konkret som det gennemsigtige glas, der er 
imellem betragteren og det fotograferede motiv. 
 
På et mere overordnet niveau er membranen betegnende for den særlige 
realisme, man finder i udstillingens fotografier. Fordi motivet bliver set gennem 
ruder af glas, opstår der spejlinger, forskydninger og uvirkelige 
sammenblandinger af indre og ydre rum, der lægger sig som en tynd, 
drømmeagtig hinde ud over den fotograferede virkelighed. Til trods for at 
fotografierne er realistiske i den forstand, at de skildrer verden så umedieret, 
som det kan lade sig gøre gennem en kameralinse, fremstår de derfor næsten 
surrealistiske; en trækrone vokser op midt i et værksted, indersiden af en væg 
ender i himmel, en hæk går igennem en dør, hvide plasticblomster bliver til 
skyer, en asfaltvej deles i to af et gulvpanel.  
 
Den umærkelige overgang mellem indenfor og udenfor gør det oplagt også at 
tænke membranen som den usynlige grænse mellem indre og ydre rum. På det 
formelle plan bliver denne grænse accentueret i form af skygger, spejlinger, 
vægge eller ydermure, der, som det især er tydeligt i ”Membran 9”, deler 



billedfladen op i felter, mens den på det indholdsmæssige plan kommer til udtryk 
i form af de mange døre, vinduer, gitre, hegn og stakitter, der markerer en 
overgang fra ét sted til et andet. Tydeligst bliver membranen dog materialiseret i 
form af det tynde, halvgennemsigtige gardinstof på ”Membran # 10” og 
”Membran # 16”. 
 
Også videoen ”Torden” kredser om membranen som overgangsfigur. Den er 
optaget fra altanen i Jeanette Land Schous hjem, og således allerede i sit 
udgangspunkt set fra overgangen mellem inde og ude, en overgang, der ligesom i 
membranfotografierne forstærkes af trådhegnet, der dominerer billedfeltet. Men 
også selve tordenvejret udtrykker i sin natur en overgang fra en vejrtype til en 
anden, og rent visuelt har Jeanette Land Schou også arbejdet med overgangen 
fra én tilstand til en anden. Videoen er sammensat af bevægelige billeder og still-
fotografier, og lynenene bevirker, at udsigten hele tiden skifter mellem at være 
oplyst og være henlagt i mørke. 
 
Sammenstillingen af membranfotografierne med videoen og med de tre 
fotografier ”Torden og Ly”, ”Fanget Sne” og ”5 Snegle” er med til at underbygge 
membranfotografiernes drømmeagtige karakter. ”Torden”, ”Torden og Ly” og 
”Fanget Sne” skaber en mareridtsagtig stemning, mens fotografiet ”5 Snegle” 
hensætter betragteren til en eventyrskov, hvor træerne har øjne. Denne 
drømmeagtige atmosfære gør det muligt at få øje på endnu en dimension af 
membranbegrebet: I overført betydning eksisterer der nemlig også en 
”membran” mellem de fysiske rum, der bliver afbildet på fotografierne, og de 
mentale rum, de åbner for. 
 
Med undtagelse af et enkelt billede er interiørerne på fotografierne 
bemærkelsesværdigt tomme og lægger således op til, at man selv projicerer sine 
fantasier og forestillinger ind i dem. Jeanette Land Schous anden serie af 
spejlinger i byrummet kaldet Autorefleksioner (2003), viser refleksioner af 
bygninger på bilernes kølerhjelme, men afslører gennem sin dobbelttydige titel, 
at også betydningen ”selvrefleksioner” eller ”selvspejlinger” er på spil. På samme 
måde kan membranfotografierne læses som spejlinger af jeg’et, en læsning, der 
underbygges af, at den eneste reelle person, der optræder på fotografierne, er 
”fanget” i sin spejling i ruden. Flere elementer i billederne - såsom trappen, 
gardinet der er trukket for, rodet der er gemt væk i kasser og sorte affaldssække, 
og ikke mindst det kaleidoskopiske net af åbne eller lukkede døre, der fører ind til 
en kinesisk æske af rum indeni hinanden - henleder desuden tankerne på 
arketypiske fremstillinger af ”det ubevidste”. 
 
Med Torden og Membran har Jeanette Land Schou formået at fange 
virkelighedens uvirkelighed med ganske enkle midler. Vinduesglasset fungerer 
som et troldspejl, der får os til at se det velkendte – huse, butiksvinduer, 
gadelygter, fabrikshaller og parkerede biler – med et fremmed blik, der gør, at vi 
bliver opmærksomme på hverdagens surrealisme og fotografiets evne til også at 
dokumentere sindstilstande. Hermed åbner hun for en forståelse af fotografiets 
mulighed for at skildre virkeligheden, der når over på den anden side af både 
1980’ernes totale afvisning af, at fotografiet kan sige noget om virkeligheden og 
senhalvfemsernes krampagtige generobring af fotografiets virkelighedseffekt 
gennem snapshotrealismen. I hendes ”verden set gennem et vindue-realisme” 
forbliver virkelighedsskildringen tvetydig, og billederne vedbliver med at veksle 
mellem det reelle og det magisk irreelle.  
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