




Utställningen är den sista och tredje delen av de fotohistoriska 
utställningarna som Landskrona Museum de senaste åren har 
visat. Efter att 2016 ha speglat fotografiets roll inom vetenskapen 
och 2017 porträttkonsten är turen nu kommen till resefotografiet.
I utställningen ”A WAY AWAY" får vi uppleva hur svenska fotografer 
rest och utforskat världen genom kameraögat. 
Här visas också bildberättelser födda ur nyfikenhet, intresse, 
dyrkan, slump, övertygelse, förrättning, tvång och studiesyfte.

A WAY AWAY
Swedish Photographers 
Explore the World 1862–2018
Visning 45 min,
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 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 vetenskapliga banden mellan länderna är starka. 

Samtidigt är naturligtvis skillnaderna stora – socialt, kulturellt och 

politiskt – och detta visar sig i Chiles fotografiska tradition.

 I utställningen visas den internationellt ryktbare fotografen Sergio 

Larrain tillsammans med verk från ytterligare sex fotografer.

I tillägg till visning av A WAY AWAY eller View Chile kan du och din 

klass få ännu mer ut av besöket under Landskrona Foto Festival. I 

verkstaden bygger vi vår egen camera obscura som fungerar som en 

liten resekamera att upptäcka världen med. Vi viker enligt tekniker 

från origami och arbetar i kartong. När du sedan är klar går det även 

att pynta kameran på eget vis efter eget uttryck och formspråk.

Fotoverkstad 
Bygg en reseobscura 
och upptäck världen
Verkstad 45 min,
Landskrona museum

Landskrona Foto: 
View Chile
Visning 45 min,
Landskrona museum





Drowning world är ett försök att visuellt fånga klimatförändringarnas 
storlek genom att ta porträttbilder av överlevande ståendes mitt i en 
översvämning. I bakgrunden figurerar resterna av det som en gång 
varit deras hem. Landskapet och omgivningarna som varit så levande 
är allt helt stilla nu. Mendels fotografier som tas över hela världen, 
vittnar om en gemensam erfarenhet som 
raderar geografiska och kulturella olikheter. Bilderna bjuder in 
betraktaren till att reflektera kring vår egen inverkan på naturen och 
inte minst vår anknytning till våra hem och personliga
tillhörigheter. 
Gideon Mendels bildserier om klimatpåverkan visas i Landskrona
citadells fängelse, men också i naturen kring fästningen och på flottar 
som ligger i vallgravarna.

Gideon Mendel
Drowning World; Submerged
portraits – Floodlines – Watermarks 
– The water Chapters
Visning 60 min, 
Landskrona citadell



ÖPPETIDER
Utställningarna visas 17-21 september 2018, 8.30 – 16.00 måndag-fredag.

Under festivalens öppettider erhåller även gruppdeltagare ett festivalpass till 

alla utställningar som är giltigt på aktuell visningsdag.

BOKNING OCH INFORMATION
Carita Hermansson

0418-47 31 23

mån 8-16, tis 8-12, ons 8-12, tor 8-12

KOSTNAD
Att boka en visning är kostnadsfritt för skolor inom Landskrona, Kävlinge och 

Svalöv kommun.

För övrig information om kostnad och bokning kontakta Carita Hermansson 

0418-47 31 23.

Under och eftervisningen passar vi på att diskutera och reflektera 
kring klimatförändringarna.
Vi utgår ifrån egna tankar och funderingar som kom upp under 
visningen som underlag för diskussionen. Pedagogen som är med 
hjälper till att föra samtalet för att få igång och frambringa 
elevernas egna reflektioner kring ämnet.

För mer information om utställningarna under festivalen besök: 

http://www.landskronafoto.org/festival2018/#UTSTÄLLNINGAR2018

Diskussion och reflektion
Inkluderad i visningen
som tar ca 60 min
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LANDSKRONA
FOTO
FESTIVAL
14 - 23 september 2018
The Highlight of Photography in Scandinavia

landskronafoto.org


