HELSINGBORGS DAGBLADS FOTOSALONG
i Samarbete med landskrona foto
festival 2016
I samarbete med Landskrona Foto Festival bjöd Helsingborgs Dagblad under våren 2016
in till en Fotosalong. De utvalda bilderna visas nu i butiksfönster i Landskrona centrum.
Temat för årets salong var ”Byggnation”. Sammanlagt kom det in 710 bidrag från 182
fotografer som tillsammans representerade 38 länder. Utav dessa har årets jury
(JH Engström, Isabelle Darrigrand, Christian Caujolle, Jenny Nordquist, Johan Malmberg
och Nygårds Karin Bengtsson) valt ut 40 bilder som visas i skyltfönster i Landskrona
centrum under sommaren 2016.
Nygårds Karin Bengtsson samlar även ett mindre antal av fotograferna – Priscilla Briggs,
Victoria Crayhon och Karolina Jonderko - i utställningen It’s so Hard to Live Without You
under fotofestivalen den 19–28 augusti.
Johan Malmberg, kulturredaktör på Helsingborgs Dagblad, var del av juryn som valde ut de
bidrag som nu visas i utställningen:
Vad har ni i juryn haft för tillvägagångssätt/hur gick urvalsprocessen till?
– Med halva juryn i Frankrike och den andra i Sverige har vi helt enkelt listat våra favoriter
och sedan sammanställt listorna. Jenny Nordquist och jag såg till att urvalet i slutändan blev
en hyfsat rättvisande mix som sträcker sig från dokumentärt reportagefoto till konceptuellt
konstfotografi. Det flesta bidragen är från internationella fotoprojekt, men det var roligt att
här också finns med amatörarbeten och lokala fotografer. Det är litegrann det mötet jag själv
hade hoppats på.
Temat ”Byggnation” kan tolkas på flera olika sätt. Hur reflekterades detta i de insända
bidragen?
– Ingångarna är nästan lika många som antalet fotografer; Hongkonfotografen Yan Kallens
”Livelihood” med stånd från en svunnen gatukultur, estländska Eva Saukanes ”The Church”
om kyrkobyggen som symptom på nymornad baltisk religiositet, nigerianen Immanuel
Abayomi Afolabis bild från nya bygemenskaper i Boko harams skugga, osv, osv. De speglar
lika mycket faktiska förändringar av miljöer som samhällsskiften. Men den som tar sig en
sväng genom dessa bilder i Landskrona centrum, en stad stadd i förändring inte minst genom
den kultursatsning som festivalen ingår i, hittar också massor av bilder som är mycket friare
tolkningar av temat.
Lista över samtliga utställande fotografer och en nerladdningsbar karta över
utställningsplatserna hittar du här: www.landskronafoto.org/en/hd-fotosalong
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