
Foto: Eric von Otter, Kenya ca 1950, Etnografiska m
useet.
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LANDSKRONA FOTO PRESENTERAR RESOR 
OCH CHILENSK FOTOTRADITION I SOMMAR 
I juni öppnar två stora utställningar på Landskrona museum. Utforska hur svenska 
fotografer betraktat världen genom kameraögat i den fotohistoriska utställningen  
A WAY AWAY– Swedish Photographers Explore the World 1862–2018 och se verk av 
sju av Chiles främsta fotografer i Landskrona Foto View: Chile. 



A WAY AWAY – SWEDISH 
PHOTOGRAPHERS EXPLORE THE 
WORLD 1862–2018  
VISAS 07.06.2018–27.01.2019 PÅ LANDSKRONA MUSEUM 
Nu invigs nästa svenska fotohistoriska utställning i Landskrona. Efter att 2016 ha 
speglat fotografiets roll inom vetenskapen och 2017 porträttkonsten är turen kommen 
till människans lust att skildra världen genom kameraögat.  
 
’Nyfikenhet’ torde vara en övergripande gemensam nämnare i utställningen, men i övrigt 
skiftar fotografernas bevekelsegrunder mellan intresse, dyrkan, slump, övertygelse, 
förrättning, tvång, studiesyfte m.m.

Benämningen ’fotograf’ kan för övrigt diskuteras. Alla var inte yrkesfotografer utan i 
första hand missionärer, forskare, äventyrare, författare, konstnärer, arkitekter, militärer, 
sjökaptener, till och med en drottning är representerad. Samtliga medförde dock en 
kamera på sin resa och använde den efter bästa förmåga. 

Oavsett individuell fotografisk briljans var de medverkande under alla omständigheter där 
– ibland av en tillfällighet, ibland efter målmedvetna, strapatsrika resor på tusentals mil. 
De var borta över natten, i månader, ibland för återstoden av livet. 

Deras fotografier finns idag bevarade i bibliotek, på museer, i pressarkiv, i privata 
samlingar världen över. De berättar om svunna angelägenheter – liksom uppenbarar nya 
insikter om en värld som var och är såväl utanför som inom oss själva.

Exempel på medverkande fotografer:

Hans Hammarsköld (med återskapat mörkrum)
Drottning Victoria
Lewis Larson
Helene Schmitz
Gunnar Asplund
Ester Blenda Nordström
Oscar Gustav Rejlander 
 
Utställningen genomförs i samarbete med Nordiska museet.

Pressvisning
Fredag 1 juni klockan 10.00 på Landskrona museum. 
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Pressbilder 
1. Sten Didrik Bellander, Torremolinos, 1953, Nordiska                 
    museet.
2. Ester Blenda Nordström, Kamtjatka, 1925-27.
3. Johan Törnquist, Östtukestan ca 1910, Etnografiska  
    museet.

Pressbilder kan hämtas från 
landskrona.se/press/pressbilder



LANDSKRONA FOTO:  
VIEW CHILE 
VISAS 28.06–28.10 2018 PÅ LANDSKRONA MUSEUM 
Att Landskrona Foto varje sommar presenterar ett annat lands fotografi i en stor 
utställning har blivit en stabil tradition. I år har turen kommit till ett latinamerikanskt 
land och valet föll på Chile. 
 
Med Chile har Sverige flera beröringspunkter. Båda länderna är geografiskt avlånga med 
placering lite i utkanten av respektive kontinent. Alltsedan den statskupp som ledde 
till en militärdiktatur 1973 har de mänskliga kontakterna mellan länderna varit starka. 
Fortfarande bor det mer än 50.000 människor med chilensk bakgrund i Sverige. De 
kulturella och vetenskaliga banden mellan länderna är starka.

Samtidigt är naturligtvis skillnaderna stora – socialt, kulturellt och politiskt – och detta 
visar sig i Chiles fotografiska tradition. Utställningen är sammanställd av den franske 
skribenten och curatorn Christian Caujolle i samarbete med Rodrigo Gomes Riviera, som är 
konstnärlig ledare för fotofestivalen i Valparaiso. I utställningen visas den internationellt 
ryktbare fotografen Sergio Larrain tillsammans med verk från ytterligare sex fotografer.
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Pressbilder 
1. Fotograf Nicolas Wormull
2. ©Jorge Opazo Un Marinero - 1960. 
    Archivo Fotográfico y Audiovisual de la  
    Biblioteca Nacional de Chile.
3. Fotograf Claudio Perez
4. Fotograf Alejandro Olivarez
5. Fotograf Mauricio Valenzuela 

Pressbilder kan hämtas från 
landskrona.se/press/pressbilder
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3.

4.

5.



Vid frågor om A WAY AWAY kontakta: 

Janne Jönsson
Curator Landskrona Foto
janne.jonsson@landskrona.se
0418-47 05 75
 
Anneli Oxenstierna
Museilektor
anneli.oxenstierna@landskrona.se
0418-47 05 68
 
Vid frågor om Landskrona Foto: View Chile kontakta: 

Göran Nyström
Verksamhetsledare, Landskrona Foto
director@landskronafoto.org
0709-47 05 82

Pressbilder:
Pressbilder för A WAY AWAY och Landskrona Foto: View Chile >

landskronafoto.org
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