
Rejserapport SCMS conference Seattle 13-17. marts 2019




Onsdag. d. 13. marts: 
Landede sent i Seattle, Washington, USA træt efter en lang tur og en hektisk periode op til 
afrejsen.


Torsdag d. 14. marts: 
Lå brak med jetlag, men mødtes kort med min vært phd Natalie Snoyman fra AMPAS M. Herrick 
Library og fik vendt et par detaljer ifht lørdagens paneldebat - herefter hjem i seng.


Fredag d. 15. marts : 
Fik snuset lidt til nabolaget og besøgte bl.a. det tidligere World Expo 1962 område (http://
www.expomuseum.com/1962/) . inden jeg jeg mødtes med den anden paneldeltager arkivar 
Taylor Morales ligeledes fra AMPAS M. Herrick Library. 

Blev indregistreret, var forbi udstillingen på SCMS (Society for Cinema and Media Studies) 
konferencen og overværede en enkelt paneldiskussion.

Hjem og finjustere mit eget forskningsindlæg om Max Ree, herefter en sen tur i biografen 
Cinerama - een af verdens 3 sidste biografer udstyret med den særlige cinerama projektionsteknik 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cinerama)


Lørdag d. 16. marts: 
Optrådte som den sidste af ialt tre oplægsholdere med fokus på production design i tiden under 
Hollywoods gamle studiesystem.

Var inviteret til konferencen på baggrund af min Kosmorama artikel fra 2016 og deltog derfor med 
min seneste forskning om emnet.

De tre indlæg blev velmodtaget blandt salens tilstedeværende konferencedeltagere, især Taylor 
Morales bidrag om periodens fantastiske art department illustrators , samt undertegnet bidrag om 
Max Rée, skilte sig positivt ud formodentlig pga de mere indbydende slideshows. Om den 
efterfølgende spørgerunde/diskussion inspirerede andre forskere/undervisere til at dykke ned i 
emnet må tiden vise, men de burde være klædt bedre på med tanke på den samlede 
præsentation.

Alt i alt en positiv oplevelse til trods for den markante overvægt af akademikere - tror på det 
vigtige i synliggørelsen af vores fag også i denne sammenhæng.


Søndag d. 17. marts: 
Hjemover med et kortere stop i San Francisco - 17 timer senere …:


Mandag d. 18. marts: 
Landede i Kbh. - stadig jetlagged…
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