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Landskrona Foto Festival.
Åter en folkfest i fotografins tecken.
En mångfald utställningar:
Åter förvandlas staden till en myllrande fotometropol – där fotokonsten förutom
att inta de kulturella finrummen blir en del av stadsmiljön i parker och på stadens
gator. Kärleken och tilliten till fotografiet, engagemanget och satsningen på
Landskrona som fotostad, når sitt crescendo 2–18 september.

En av de utställningar som landar mitt i samtiden är Elena Subachs Grandmothers
on the Edge of Heaven. Fotografen är född i Tjervonohrad i Ukraina och har skapat en
poetisk hyllning till far- och mormödrar på den ukrainska landsbygden, deras kläder
och den lokala kulturen. Utställningen, som visas vid Tycho Brahe-muséet på Ven,
får extra kraft av dagens situation i Ukraina.

Landskrona Foto Festival arrangeras av Landskrona Foto, samlingsnamn sedan
2013 för ett centrum för den fotografiska bilden som spänner över områden som
utställningar, evenemang, fotohistoria, fotoböcker och residensverksamhet.
Visionen är att bli Europas mest relevanta mötesplats för fotografi – där det
etablerade och det experimentella möts och stimulerar allmänhetens förståelse för
fotografin och dess värde för samhället.

Legendariske fotojournalisten Philip Blenkinsop, ansedd som ”den viktigaste
fotografen i sin generation” på grund av sin inträngande bevakning av konflikter och
naturkatastrofer runt om i Asien, åkte 2020 hem till barndomens Australien för att
skildra de förödande bränder som härjade i naturen. Utställningen The Australian
Wildfires visas på festivalen.

Landskrona Foto Festival har med åren etablerat sig som Sveriges i särklass
viktigaste och har även fått internationellt genomslag. Precis som tidigare kommer
utställningarna dels att placeras i stadsrummet, exempelvis på Kasernplan, dels
inomhus i Landskrona Museum, Tyghuset och Citadellet. Även på Ven, i trädgården
vid Tycho Brahe-museet, kommer fotofestivalen att ta plats.
– Festivalen är tillbaka med full kraft, betonar Jenny Nordquist, konstnärlig ledare för
Landskrona Foto. Årets upplaga erbjuder ett tjugotal utställningar av internationellt
erkända fotografer som adresserar aktuella samhällsfrågor. Särskilt glädjande är att
många av fotograferna kommer att närvara på plats i Landskrona och delta i
konstnärssamtal och workshops.
Festivalens curator, Londonbaserade Monica Allende, vill med årets upplaga ställa
frågan: Vem är fotografin egentligen till för?
– Vi vill undersöka hur viktig fotografin är för samhället. Flera av de utställande
fotograferna har samarbetat med sitt närsamhälle för att fotografiet ska bli relevant
– och inte upplevas som något som existerar vid sidan av samhället. Min vision som
curator är att festivalen ska uppmuntra till social debatt och engagemang, säger
Monica Allende.

Tina Enghoffs och Kamille Nygårds utställning Go Sit in Your Cell and the Cell Will
Teach You Everything visas i fängelsetornet i Citadellet. Fotoprojektet är resultatet
av ett samarbete med fångar på fängelser i Norge och Danmark där fångarna själva
har fått dokumentera sin vardag med kamera.
Haley Morris-Cafieros projekt What Does Invisibility Look Like? tar upp mobbning i
den digitala världen, något som drabbar många unga i dag. Frågor som berör
diskriminering på grund av utseende, färg eller kön tas upp. Utställningen är
interaktiv med bilder som styrs av besökarnas ögonrörelser.
Bolivianske fotografen River Claure tröttnade på den stereotypa bilden av kulturen i
Anderna (berg, lamor och människor med flöjtar) och har skapat utställningen
Warawar Wawa, en alldeles underbar modern parafras på Antoine de Saint-Exupérys
klassiska barnbok Lille Prinsen.
Därtill visas utställningar om Vita Terrorn på Taiwan, om sexuella trakasserier i
Egypten, om protester på samosaförpackningar i Bangla Desh och Pakistan, om hur
träd kommunicerar med varandra på den engelska landsbygden och vad
klimatkrisen ställer till med i Marocko. Med flera.
På Landskrona Foto Festival visas fotografiska projekt från i princip alla världens
kontinenter, men även verk som tydligt knyter an till staden. Fem
residensfotografer, det vill säga fotografer som bott i staden under en kortare
period, har tolkat Landskrona utifrån egna personliga perspektiv. Deras
utställningar kommer att visas i Exercishallen vid Kasernplan.

Medverkande fotografer.
Fotoboken i centrum:
Förutom det digra utställningsprogrammet innehåller festivalen också en rad andra
aktiviteter, som konstnärssamtal, workshops och guidade turer. Samt självfallet de
sedvanliga Fotoboksdagarna, som äger rum i samarbete med Svenska fotografers
förbund och Centrum för fotografi.
Sedan 2014 har Fotoboksdagarna varit en lika självklar som betydande del av
festivalen. Årets upplaga med sitt gedigna program utgör inget undantag. Under 2–4
september kan man i festivalcentret ta del av fotoboksutställningar, seminarier,
konstnärssamtal och en fotoboksmarknad. Dessutom utdelas ett internationellt
fotobokpris.
Fokus detta år ligger på fotobokens mobila och därav demokratiska möjlighet. I
utställningar och samtal presenterar och diskuterar Inbjudna fotografer
tillgängliggörandet av den fotografiska boken under devisen SPREADS (engelska för
bokuppslag, liksom spridning).
Utställande fotografer: Anthony Luvera, Gloria Oyarzabal, Satoshi Tsuchiyama,
Crystal Bennes, Marta Bogdanska, Blackbook Publications, Rafal Milach, Hdk-Valand,
Rodrigo Orrantia, Bärbel Praun, Eugenia Ivanissevich, Hannah Hughes, Joshua Bilton
and Tom Lovelace.

För mer information:
Jenny Nordquist, konstnärlig ledare, Landskrona Foto, 0418 473083,
jennynordquist@landskrona.se
Monica Allende, konstnärlig ledare, Landskrona Foto Festival,
monica@monicaallende.com
2–18 september LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2022
Hela programmet och presskit för Landskrona Foto Festival återfinns på
landskronafoto.org.
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Carolina Agüero / Photographic
Compilation of the Local Identity of
Valparaíso.

Chow & Lin / The Poverty Line
Under åren 2010 –20 färdades Stefen Chow och Huiyi Lin 200.000 kilometer mellan 36 länder och
territorier på sex kontinenter för att skapa fallstudier av de val människor tvingas göra som lever på
fattigdomsgränsen. Hur mycket mat kan man köpa med de pengar man tjänar under en dag? Liksom:
Hur stor del av dagsinkomsten går åt till att handla den mat man är i behov av?

Valparaíso är en av Chiles viktigaste hamnstäder,
belägen vid Stilla havets kust två timmars
bilfärd nordväst om huvudstaden Santiago.
Folkmängden uppgår till cirka 250.000 invånare.
Staden är uppbyggd på fyrtiotvå kullar som
enligt det stora uppslagsverket på nätet ”alla är
olika varandra”. Detsamma kan sägas gälla
människorna i Valparaiso.
Först genom att erkänna existensen av en
människa med en annan sexuell tillhörighet kan
vi acceptera den människan, hävdar Carolina
Agüero. De sexuella och homosexuella
minoriteterna i Valparaiso har organiserat sig i
olika organisationer och sociala fronter och
bedrivit en lång kamp för att försvara mänskliga
rättigheter och icke-diskriminering. Men trots
framstegen finns det fortfarande en tyst
minoritet som utsätts för dubbel diskriminering:
transsexuella, lesbiska och transformister. De
kämpar med att vara missanpassade och
instängda.

Matvarorna valdes utifrån tillgänglighet i så många som möjligt av de ekonomier som omfattades av
projektet för att förstärka känslan av vår tids globalisering av livsmedelsproduktion och konsumtion.
Fotograferingen av maten ägde rum med en dramatisk spotlight-effekt – påminnande om klassiska
stillebenmålningar, men med samtida realism. Lokala dagstidningar fick bilda monotona fonder, med
rubriker som skriker efter uppmärksamhet, speglande vår oupphörliga besatthet av information i en
uppkopplad och distraherad civilisation.
The Poverty Line ifrågasätter vår förståelse av fattigdom och ojämlikhet. Projektet korsar kulturer
och ekonomiska system och konfronterar betraktaren med objektiva, icke-emotionella observationer
av var och ens omständigheter, inramade av den bräckliga balansen mellan sociala strukturer, tillväxt
och klyftor i en tilltrasslad värld.
Stefen Chow, född 1980 i Malaysia och uppväxt i Singapore, är en prisbelönt regissör och fotograf.
Huiyi Lin, född 1980 i Singapore, är utbildad ekonom och marknadsanalytiker. De är baserade i Peking.
Boken The Poverty Line, utgiven 2021 av Lars Müller Publishers, uppmärksammades av New York
Times och hamnade på Modern Museum of Arts lista över ”Årets fotoböcker”.

Carolina Agüero / Photographic Compilation of the Local
Identity of Valparaíso.

"Fotografisk sammanställning av Valparaísos
lokala identitet” ägde rum 2009–21. Projektet
reflekterar sammansättningen av befolkningens
identiteter, värdesätter dess transformationer
och genrer genom den fotografiska bilden.
Karaktärerna har modigt poserat och visat upp
sina liv, erkänt sina respektive identiteter som
subjekt. I utställningen finns tre grundläggande
teman: Transpersoner: "Utopia – min kropp är
inte min kropp"; Berättelser om lesbiska
kvinnor: "Den ofullkomliga bilden mellan ditt ord
och mitt" samt Transformism: "Evolution i
sammet".
Carolina Agüero, född 1986 i Puerto Montt i
södra Chile, började studera fotografi 2008 på
Instituto Profesional ARCOS i Valparaiso – och
senare skulptur vid konstskolan Camera Lucida,
där hon numera undervisar. Hon har haft
utställningar i USA och Europa och mottagit ett
antal prestigefyllda utmärkelser.
Chow & Lin / The Poverty Line.

Clare Hewitt / Everything in the Forest is the Forest.

Anita Khemka & Imran B. Kokiloo / I Hope They Serve Beer in Hell

År 2019 läste fotografen Clare Hewitt en oroande regeringsrapport: Ensamhet och
isolering ökade på landsbygden i Storbritannien. Av en tillfällighet stötte hon samtidigt
på uppgiften att träd kommunicerar inkännande, sammankopplade i samhällen. Hon
ställde sig frågan: Kan vi lära oss något av skogen för att lösa problemet med
människors isolering? Hon lyckades få tillgång till en cirkelformation av tolv ekar vid
Birmingham Institute of Forest Research och började studera trädens anknytning till
varandra. Hon ritade och byggde tjugofyra storformatskameror i trä, påminnande om
fågelholkar, och installerade två i varje träd.

Kashmir är ett omtvistat territorium mellan Indien och Pakistan efter ländernas självständighet
från Storbritannien 1947. Invånarna i Kashmir har sedan dess känt sig lurade på möjligheten att
få bestämma over sitt eget öde efter århundraden av utländsk ockupation. Trots resolutioner i
FN som erkänner och bekräftar deras rätt väntar de fortfarande på en lösning.

När pandemin slog till förvärrades problemet med mänsklig isolering på landsbygden.
Hon sökte upp boende runt skogen som upplevt ensamhet och engagerade dem i
projektet on-line. Genom att spegla ekarnas sociala, inbördes stödjande beteende
uppstod varaktiga vänskaper. Därmed fick hon svar på en annan av projektets
övergripande frågor: Kan vi återknyta kontakten med naturen för att lära oss mer om
oss själva, om hur vi människor fungerar?
Clare Hewitt är baserad i Birmingham och London. Hon studerade juridik innan hon
övergick till fotografi. Hennes verk relaterar ofta till ensamhet/gemenskap. Hon har
medverkat i utställningar på Royal Photographic Society och National Portrait Gallery
och anlitas av ansedda publikationer och organisationer. Förutom att vara sysselsatt
med nya projekt odlar hon svampar i ekarnas fallna grenar, avsedda att användas för
tillverkning av papperet till en kommande bok med hennes fotografier från skogen.

Under tiden dras tumskruvarna åt allt mer genom masskränkningar av de mänskliga
rättigheterna, påtvingade försvinnanden och utomrättsliga mord, fall som nonchalerats i
domstolar i Indien i decennier utan hopp om rättvisa. År 2021 utfärdade organisationen Genocide
Watch en varning om att landet stod vid randen av ett folkmord.
I Hope They Serve Beer in Hell fungerar som ett fönster till ett ekosystem av legal och militär
brutalism iscensatt av staten. Användningen av pelletsvapen, total kommunikationsblockad och
ensidigt upphävande av konstitutionell autonomi är de senaste i raden av repressiva åtgärder.
Röntgenporträtten avslöjar otaliga blykulor permanent inneslutna I offrens kroppar, om möjligt
djupare än det kollektiva minnet av förtrycket.
Anita Khemka, född 1972, studerade litteraturhistoria och marknadsföring I Delhi och Singapore
innan hon bestämde sig för att bli fotograf 1996. Hon har med sin kamera följt marginaliserade
människor, grupper och samhällen och har ställt ut sina verk över hela världen. Hon lever med,
och arbetar sedan 2017 med Imran B. Kokiloo, född 1978, indisk fotograf som växte upp I
Kashmir. De har två döttrar tillsammans.

Anita Khemka & Imran B. Kokiloo / I Hope They Serve Beer in Hell

Clare Hewitt / Everything in the Forest is the Forest.

Hoda Afshar - Agonisties

Sofia Karim - Turbine Bagh

Visselblåsare uppmärksammar oegentligheter, felaktigheter eller tjänstefel och
slår larm. Men i Australien, trots införandet av policyer avsedda att skydda dem
undergrävs deras insatser på olika statliga nivåer. I ”bästa” fall ignoreras de –
såvida de inte möter hot om rättsliga förfaranden och fängelse, eller ännu värre.

När arkitekten och konstnären Sofia Karim i London år 2018 nåddes av beskedet att hennes
älskade morbror, fotojournalisten Shahidul Alam, fängslats och misshandlats i hemlandet
Bangladesh för att ha ifrågasatt regimen, föll hennes värld samman. Vad kunde hon göra? Vid
samma tid var hon delaktig i en protestaktion planerad för Tate Moderns turbinhall i solidaritet
med Shaheen Bagh – den stora och historiskt viktiga motståndsrörelsen ledd av muslimska
kvinnor mot den indiska regeringens Citizenship Amendment Act. Hon kom på idén att skapa
samosa-förpackningar, både för att sprida budskapet om morbroderns försvinnande och om
Shaheen Bagh. Projektet döptes till Turbine Bagh.

Agonistes, en term som betecknar en människa inbegripen i en såväl inre som yttre
kamp, är ett projekt som bygger på erfarenheter från män och kvinnor tidigare
anställda inom instanser som berör immigration, ungdomsförvar och
handikappomsorg. De har valt att säga ifrån och lever nu med konsekvenserna. De
beskriver den personliga och professionella ruinen, sammanbrottet av vänskap
och familjerelationer, den fysiska och psykiska ångesten som följde på deras
beslut att ropa ut påstådda övergrepp – liksom skälen som fick dem att göra det,
trots att de kände till sitt möjliga öde. Om de kunde gå tillbaka, skulle de göra om
allt igen.
Valet mellan ansvar och skyldighet, mellan moral och lag, är tragedins väsen.
Hodar Afshars estetik minner om grekisk skulpturkonst och dess epok antiken. Den
dramatiska belysningen och titeln refererar till den roll tragedin historiskt har
spelat i demokratins utveckling.
Hoda Afshar föddes i Teheran, Iran, och är baserad i Naarm/Melbourne i Australien.
Hon arbetar med fotografi och rörlig bild och behandlar representationen av kön,
marginalitet och förskjutning. Hennes verk har uppmärksammats internationellt.
Förra året publicerades Afshars första fotobok Speak the Wind av MACK i London.

Samosa, de friterade, fyllda degknytena, förekommer över större delen av världen, liksom på
indiska restauranger i Sverige. Med hjälp av returpapper och moderns enkla skrivare skapade Sofia
Karim, med hjälp av konstnärer från Indien och Bangladesh, samosa-omslagspapper med politiska
budskap som hon delade ut till gatuförsäljare och samtidigt lade ut på Instagram. Turbine Bagh har
sedan dess utvecklats till ett konstnärskollektiv och plattform för aktivism i syfte att frige
politiska fångar i Indien och Bangladesh och blivit en symbol för den långa och svåra kampen mot
fascism, hindunationalism och kastförtryck. Samosa-omslagspapper med fotografier och bilder
från konstnärer över hela världen fortsätter att produceras.
Sofia Karim är baserad i London. Hennes verk har ställts ut på ledande museet och gallerier, bland
annat Victoria & Albert Museum. Förra året nominerades hon till Jameel Prize: Poetry to Politics,
världens ledande utmärkelse för samtida konst och design inspirerad av islamisk tradition.

Sofia Karim- Turbine Bagh

Hoda Afshar - Agonisties

Imane Djamil / 80 Miles to Atlantis

Lina Geoushy / Shame Less ﻣش ﻋﯾب: A Protest Against Sexual Violence

Myten om Atlantis beskrevs i två dialoger av Platon ca 360 f.Kr. Enligt filosofen skulle ön Atlantis
ha varit en för sin tid tekniskt avancerad stormakt, mäktigast av alla riken på jorden – men
endast så länge dygd sattes före rikedom. När man slutade med det försvann Atlantis, sjönk i
havet eftersom invånarna genom sin maktlystnad vredgat gudarna.

Sexuellt relaterat våld är ett lika allvarligt som utbrett universellt problem. Var tredje kvinna i
världen har blivit utsatt. Egypten ligger i topp i statistiken efter Afghanistan. Enligt en FN-studie
från 2013 ”har praktiskt taget alla egyptiska kvinnor utsatts för sexuella trakasserier”. Även om
landet sedan studien har haft sina MeToo-ögonblick har effekterna varit övergående.

Trots att myten var en litterär fiktion, en utopi gestaltad av Platon, har det genom seklerna
spekulerats i var Atlantis kan tänkas ha legat. Arkeologernas teorier har växlat, från ”bortom
Gibraltar” till Filippinerna (även Sverige har nämnts). Imane Djamils projekt 80 Miles to Atlantis
ansluter sig till teorin ”bortom Gibraltar”. Där, vid hennes hemland Marockos atlantkust, öster om
Kanarieöarna, ligger provinsen Tarfaya med sin lilla huvudstad som bär samma namn.

I Egypten betraktas sexuellt verbala trakasserier mer eller mindre som ”flirtande”, inte som
trakasserier. Många kvinnor känner sig därför avskräckta att rapportera incidenter. De vill undvika
att bli ännu mer skamfyllda – eller till och med klandrade. Skulden hamnar inte sällan på offret

Vad Imane Djamil skildrar med sin kamera är ännu en apokalyptisk katastrof, som i motsats till
Atlantis’ undergång inte orsakas genom gudars hämnd utan på grund av Saharaöknens
utbredande och regionala myndigheters oförmåga/ointresse att göra något åt saken. Ett kulturarv
föröds, människor tvingas att flytta, går under. Historien upprepar sig, denna gång i nutid framför
våra ögon.

Lina Geoushy blev sexuellt trakasserad på gatan, i hemmet och på jobbet i Kairo. Upprörd över
förekomsten och normaliseringen av problemet upplevde hon ett behov att i solidaritet med andra
kvinnor protestera mot sexuellt relaterat förtryck. På Instagram efterlyste hon andra kvinnor i
Kairo med liknande upplevelser som hon själv. Hon träffade dem, intervjuade och fotograferade
dem, adderade deras vittnesmål i handskriven text på fotografierna samt, på kvinnornas begäran,
guldmasker för att skydda deras identitet. Projektet Shame Less: En protest mot sexuellt relaterat
våld var fött – och har renderat henne ett antal internationella utmärkelser.

Imane Djamil, född 1996, i Casablanca i Marocko, skapar bilder i skärningspunkten mellan konst
och dokumentär fotografi. Hon har belönats med flera residensvistelser, bland annat i Paris och
Venedig, hennes verk har ställts ut internationellt och förra året tilldelades hon fotopriset ”New
Narratives in Environmental Photography” av fototidskriften Fisheye för projektet 80 Miles to
Atlantis.

Imane Djamil / 80 Miles to Atlantis

Lina Geoushy, född 1990, delar sin tid mellan Kairo och London. Hon tog sin examen i
Photojournalism & Documentary Photography 2021 på London College of Communication. För sitt
tidigare projekt Breadwinners, om egyptiska kvinnor som i patriarkatets skugga sliter för att
försörja sina familjer, utsågs hon 2019 till Documentary Photographer of The Year av brittiska The
Royal Photographic Society.

Lina Geoushy / Shame Less A Protest Against Sexual Violence

Elena Subach
Grandmothers on the Edge of Heaven /
Fragility (Lamkist)

Billy H.C. Kwok / Last Letters: A
Photographic Investigation of Taiwan
White Terror
När Mao Zedong och Kinas kommunistiska parti
segrade i inbördeskriget 1949 tvingades Chiang
Kai-Shek och medlemmarna i nationalistpartiet
Kuomintang att retirera till Taiwan. Ett mörkt
kapitel skulle följa på ön, idag känt som Vita
Terrorn (1949 –91). Över 150.000 civila
arresterades och mer än 20.000 avrättades.

I småstäder och byar i västra Ukraina har länge
religiösa evenemang ägt rum där hundratals
människor deltar, de allra flesta kvinnor.
Högtiderna går under namnet ’pilgrimsfärder’ och
här blev Elena Subachs två huvudsakliga
passioner tillfredsställda, nämligen mode och
fotografi. Kvinnorna bar mestadels billiga
kinesiska klänningar, köpta till överkomliga priser
på lokala marknader, men de bar dem med
värdighet. Hon tog bilder med sin kamera.

Fängslade fick skriva ett sista brev till sina
familjer innan de avrättades. Men de flesta av
breven behölls av myndigheterna – skickades
aldrig, mottogs aldrig, besvarades aldrig. De finns
idag kvar i nationella arkiv, vanligtvis
hemligstämplade. Ett litet antal, 179 brev med
fångarnas sista ord, har släppts och äntligen nått
familjerna — upp till sjuttio år senare. Det totala
antalet brev som finns kvar i arkiven är okänt.

Så småningom insåg hon att far- och mormödrar
hade sin egen klädstil. Och de var tvungna att klä
sig enligt traditionen för att inte bli dömda i
andra människors ögon. Vanligtvis var
klänningarna inskrivna i kvinnornas testamenten
– att begravas i. De bar med andra ord på
förväntningar om ett bättre liv efter döden. Men
även de lokala kulturerna i sin helhet är dömda
att dö, av globalisering och av ren och skär
fattigdom.
Grandmothers on the Edge of Heaven spänner
över klyftan mellan två länder och två politiska
system. Innan Rysslands angrepp på Ukraina var
Elena Subachs projekt enbart en poetisk hyllning
till den äldre generationen. Nu har projektet vuxit
till att visa världen detta land och dess folk,
skönhet, särprägel och bräcklighet. Fokus på
ordet ’bräcklighet’ är påtagligt även i hennes
projekt Fragility (Lamkist). Ömtåliga växter
sammanfogade med rester av gamla kläder och
textilier skapar ambivalenta symboler för
förstörelse och tillväxt, beskrivningar av världen
runt omkring oss.
Elena Subach, född i Tjervonohrad i Ukraina, tog
en examen i nationalekonomi, men gick över till
att arbeta som textildesigner. Hon började
fotografera 2012. Hon bor i Lviv.

Elena Subach
Grandmothers on the Edge of Heaven

Fotografen Billy H.C. Kwok har försökt tränga på
djupet av denna samhälleliga förlust av minne.
Han har hjälpt offrens familjer att lokalisera
breven, uppmuntrat dem att sent omsider svara
– för att kunna börja läka såren. Med sin kamera
har han skildrat de efterlevande, även de yngre
generationer som ärvt traumat. Samtidigt har han
rest runt på ön, fotograferat lämningar efter det
auktoritära styret. Ett stort antal statyer av
diktatorn Chiang Kai-Shek väntar ännu på att
smältas ner.
Billy H.C. Kwok började sin karriär som reporter
innan han inledde sin fotografiska karriär. Han
växte upp i Hong Kong och bevittnade
konsekvenserna av tillbakalämnandet från
Storbritannien till Kina 1997. Han har följt
Taiwans politiska tabun, historia och minnen
sedan 2017 och fått flera utmärkelser, bland
annat av Magnum Foundation.

Billy H.C. Kwok / Last Letters: A Photographic
Investigation of Taiwan White Terror

River Claure / Warawar Wawa

Davide Monteleone / Sinomocene

En dag, i ett infall, googlade River Claure namnet på sitt hemland: ”Bolivia”. Sökningen gav de
förväntade bilderna: lamor, berg, människor i traditionell klädsel med flöjtar – fotografier tagna
genom en exotiserande, främmande blick, som om kulturerna i Anderna är frusna i tiden. I
verkligheten utvecklas och frodas ju kulturer i dagens föränderliga värld. Det slog honom att den
förenklade bilden av boliviansk kultur och identitet på olika sätt påverkar landets medborgare hur
de reflekterar över sig själva.

Titeln för tankarna till kända beteckningar för geologiska perioder, som holocen och antropocen.
Sinomocene är dock en kombination av grekiska, latinska och engelska ord skapad av projektets
upphovsman, där sino står för ’Kina’, mo för ’money’ och cene för ’ny epok’. Med andra ord kan vi
förvänta oss en kritisk granskning av inflytandet över planeten från världens folkrikaste land.

En tid senare, när han läste Antoine de Saint-Exupérys klassiska bok Lille Prinsen, ställde han sig
frågan: Tänk om en av historiens mest lästa barnböcker inte utspelade sig i Saharas öken utan i
Anderna? Och tänk om huvudkaraktären, snarare än en blond prins, var ett mörkhårigt andinskt
barn?
Lille prinsen är en berättelse som hyllar barndom och lek. Och River Claure lekte. Han inspirerades
berättartekniskt av kvinnorna bland Bolivias ursprungsbefolkning aymara och deras teknik att
väva. Svarta och vita trådar vävs intrikat samman för att skapa en tredje färg, grå – ch’ixi. Men
denna grå färg är bara en illusion. Och eftersom aymaraspråket inte innehåller ordet ’prins’ döpte
han projektet till Warawar Wawa (’stjärna’ och ’barn’), en konstnärlig tolkning som förkroppsligar
Andernas andlighet och lämnar eurocentriska föreställningar därhän. Genom sin lins förvandlar
Claure den lille prinsen till en son av stjärnhimlen.
River Claure, född 1997, har under större delen av sin karriär utforskat postkoloniala teman. Han
har tilldelats ett antal prestigefyllda utmärkelser och hans verk har ställts ut över hela världen.

Utgångspunkten för Sinomocene härrör från den gigantiska satsningen The Belt and Road Iniative,
förkortat BRI – som tillkännagavs av Kinas president Xi Jinping år 2013. Genom en investering på
10 biljoner kronor (10.000 miljarder) skulle grunden läggas för långsiktig ekonomisk tillväxt i
utvecklingsekonomier. Strävan omfattar att koppla samman 65% av världens befolkning genom
vägar, järnvägar och hamnar, men även digitala infrastrukturer – från Stilla havet till Atlanten.
I likhet med Davide Monteleones tidigare projekt ifrågasätts här förhållandet mellan makt och
individer och skärskådas global, geopolitisk dynamik. Genom att kombinera fotografiska
berättelser, datavisualisering och fältarbete på tre kontinenter vill han belysa vår tids nya former
av kolonialism, visa på vad de sociala, politiska och miljömässiga konsekvenserna blir när
ofattbara finansiella medel släpps lösa.
Davide Monteleone, född 1974 och uppväxt i Italien, har en magisterexamen i konst och politik
från Goldsmiths University i London. Han bidrar regelbundet till tidskrifter som Time, National
Geographic och The New Yorker. Han har mottagit en rad prestigefyllda utmärkelser och hans verk
har presenterats på gallerier och museer, exempelvis Saatchi Gallery i London och Nobel Peace
Centre i Oslo.

Davide Monteleone / Sinomocene

River Claure / Warawar Wawa

Tina Enghoff & Kamille Nygård
Go and sit in your cell and your cell will teach you everything
Fängelset är ett samhälle bestående av människor med en gemensam erfarenhet:
De saknar röst, enskilt och tillsammans. Det rör sig om män och kvinnor som på
endera viset snubblat av vägen, som brutit mot samhällets lagar. Go Sit in Your Cell
and the Cell Will Teach You Everything är ett projekt som handlar om att ge röst åt
de som blivit tystade i det offentliga samtalet. De osynliga, mentala murar som
frihetsberövandet reser mellan människor vill projektet forcera.
I fem norska fängelser 2018–20 och i ett danskt kvinnofängelse 2022 genomfördes
workshops med intagna som fick ta fotografier och skriva texter i en kreativ
gemensam process präglad av eftertanke. Kameralinsen, som en blick utifrån,
stimulerade till en annan, introspektiv blick, som för många av de intagna verkade
befriande: Livet kunde vara annorlunda. Bilderna och texterna är bidrag till ett
samtal om identitet och självbilder, ett samtal som berör inte bara fångar utan
samhället i stort.
Tina Enghoff är en linsbaserad konstnär i Köpenhamn. Hon initierar projekt som
kretsar kring samhällsengagemang, samarbeten och platsspecifik, konstnärlig
aktivism. Hon har genom åren fått ett antal prestigefyllda utmärkelser för sina
fotoböcker. Kamille Nygård arbetade i tio år som fängelsepräst i ett danskt
högsäkerhetsfängelse. Idag är hon präst på gatorna i Trondheim och skriver texter
utifrån specialintressena kriminologi och det moderna samhällets riter.

Philip Belnkinsop - The Australian Wildfires
För tjugosju år sedan bytte jag Australiens brända röda jord mot tropikernas stekheta djungler. Under
åren sedan dess har jag begravt vänner och främlingar, sett regeringar störtas och städer ruttna,
revolutioner triumfera, berg falla sönder, nationer drunkna och vått, rött, flytande liv tränga ner i den
mörka jorden. Stanken från livets orättvisor, människans machiavelliska natur och den falska hand
han delar ut till de som har det sämre ställt än han själv, är minnen som föresvävar mig.
Philip Blenkinsop är lika skarp med pennan som han är med kameran. Citatet inleder hans hemsida
Riding the Tiger’s Back: An Asian Odyssey From the Belly of the Beast to the Back of Beyond som
öppnade 2016 – och som sammanfattar hans karriär som legendarisk fotojournalist. Kort därpå
flyttade han med familjen till Arles i Frankrike, men han stod inte ut med alla turister så när han i
januari 2020 läste i tidningen om klimatkatastrofen i Australien där bränder förödde landskap,
bebyggelse, människo- och djurliv tvekade han inte att återvända till det land han tillbringade
ungdomen i. Resultatet ses här i utställningen The Australian Wildfires.
Philip Blenkinsop, född 1965 i England, har kallats en av de viktigaste fotograferna i sin generation.
Han har fått prestigefyllda utmärkelser för sina skildringar av förtrycket av demokratirörelsen i
Thailand, om den etniska rensningen på Borneo, inbördeskriget i Laos, tsunamin i Indiska oceanen
och den stora jordbävningen i Sichuan.

Philip Belnkinsop - The Australian Wildfires

Tina Enghoff & Kamille Nygård
Go and sit in your cell and your cell will teach you everything

Tarrah Krajnak- 1979: Contact Negatives / Master Rituals II: Weston’s
Nudes
Tarrah Krajnak använder såväl sin kropp som mörkrummet för att tvinga fram
spökena som hemsöker hennes liv. I projektet 1979: Contact Negatives arbetar
hon med storformatskameror och projektioner av gatuscener ur gamla tidningar
för att ”återföra” sig själv till Lima, Peru, det år då hon adopterades från ett
barnhem där. Det var en blodig tid i landets historia och självporträtten synliggör
hur våldsamma eller traumatiska historier kan inneslutas i kroppar, uteslutas från
arkiv.
Tarrah adopterades av ett amerikanskt par från Mellanvästern. Hon fick höra olika
historier om sitt ursprung. Enligt nunnorna på barnhemmet var hennes mor en ung
kvinna från en by i norr som flyttat till Lima. Hon blev våldtagen – och det var så
Krajnak blev till. Senare fick hon veta att berättelsen är densamma som gäller för
Sarita Colonia, ett peruanskt folkhelgon, vars liv populariserades kring 1980.
I serien Master Rituals II: Weston’s Nudes brottas hon med det problematiska
arvet inom modern amerikansk fotografi. Både hyllande och kritiskt engagerar hon
sig i Edward Westons arbete genom redigering och återskapande. Hon vill
poängtera frånvaron av färgade modeller i fotografens verk, hur kvinnorna som
ställde sina kroppar i hans tjänst fann sina huvuden och ansikten beskurna.
Tarrah Krajnak är baserad i Los Angeles. Hennes fotobok El Jardín De Senderos Que
Se Bifurcan (som utgår från en novell av Jorge Luis Borges) nominerades 2021 till
Paris Photo Aperture PhotoBook Awards och hamnade på MoMa i New Yorks lista
över årets fotoböcker. Krajnaks verk finns i många offentliga och privata
samlingar, inklusive Centre Pompidou, Museum Ludwig och Pinault.

Zora J Murff - Bold as Brass (or, Third Year Review)
Jag pratar enbart för mig själv. Jag försöker inte tala för alla svarta konstnärer, alla svarta
människor, inte heller säger jag att min upplevelse av att vara färgad är den enda upplevelsen av
att vara färgad, du fattar? Jag säger bara att jag är en person som bor i USA, ett rasifierat
samhälle. I det samhället är jag kategoriserad som svart och med det följer en hel del bagage. Låt
oss prata om det.
Zora J Murff utforskar vit överhöghet och dess inverkan på livet för svarta människor i Amerika,
inklusive hans eget. Med hjälp av tidigare erfarenheter inom psykologi och socialt arbete,
tillsammans med ett nyanserat visuellt språk som kombinerar fotografi med skulpturer, collage
och självbiografiska berättelser, konfronterar han USA:s obekväma förhållande till makt,
privilegier, våld och ras och undersöker det fotografiska mediets delaktighet i hela detta
ifrågasatta skådespels historia.
Uttrycket ”bold as brass” har inget med ’mässing’ att göra utan betecknar symboliskt nog, sett till
Zora J Murffs karaktär, någon som utstrålar extremt självförtroende – och härstammar från
Londons borgmästare på 1770-talet, Brass Crosby, som trotsade parlamentet.
Zora J Murff, född 1987, är baserad i Arkansas där han undervisar vid universitetet i Fayetteville.
År 2020 valdes han ut som en av åtta konstnärer till Museum of Modern Arts serie ”New
Photography, Companion Pieces”. I samband med att Bold as Brass (or, Third Year Review) ställdes
ut i New York vid årsskiftet släppte Aperture hans omtalade fotobok True Colors (or, Affirmations
in a Crisis).

Zora J Murff - Bold as Brass (or, Third Year Review)

Tarrah Krajnak - Master Rituals II: Weston’s Nudes

Haley Morris-Cafiero - The Disobedient Body

Constanza Valderrama - El Pueblo Unido / Grandmother Exercise 1 & 2

Haley Morris-Cafiero är konstnär, artist, provokatör, åskådare . . . och hånad
kvinnokropp. Hennes projekt Wait Watchers blev viralt 2015 när hon tog bilder av
sig själv på gatan – och fångade förbipasserandes kritiska och frågasättande
ansiktsuttryck. Tusentals människor mobbade henne på nätet.

El Pueblo Unido (”det förenade folket”), även titeln på en känd chilensk protestsång, tar sin
utgångspunkt i Anderna. Bergskedjan har stoiskt beskådat en lidandets historia: kolonialism,
diktaturers övergrepp, inbördeskrig, perioder av politiskt och statligt våld, kränkningar av
mänskliga rättigheter. Men år 2019 vaknade Chile; människor var på gatorna och krävde
värdighet, rättvisa och jämlikhet. Anderna blir symbolen för ett förträngt, men samtidigt drömskt
och hoppfullt landskap.

Hennes svar blev The Bully Pulpit (ungefär ”Mobbarens predikstol”). Hon valde ut
tjugofem av mobbarna, letade reda på deras profil på sociala medier och klädde ut
sig för att se ut som deras profilbild. Hon fotograferade sig själv och infogade
utskrifterna av deras mobbningskommentarer i bilden. Fotografierna kan aldrig
raderas från internet.
Wait Watchers renderade henne trots allt även positiva kommentarer: människor
hörde av sig och sade att bilderna inspirerade dem att göra en förändring i livet. I
Buoyant Force (ungefär ”Flytstyrkan”) samarbetade hon med några av dem,
skapade kostymer och föreställningar. Bilderna, tagna i en undervattenstank,
presenterar en marginaliserad kropp som presterar med elegans och skönhet.
What Does Invisibility Look Like? tar intrikat upp problematiken med
diskriminering på arbetsplatsen utifrån folks utseende. Då denna form av
diskriminering orsakas av andras handlingar förändras fotografiet när någon
interagerar med det.
Buoyant Force och What Does Invisibility Look Like? har inte visats tidigare utan
får sin premiär här på festivalen.

Nyckelordet för El Pueblo Unido är ’fragmentering’. Å ena sidan hänvisar verket till en bild av Chile
som staten uppvisade som stabil, men i själva verket var fragmenterad. Å andra sidan
representerar mångfalden av fragment antalet människor som förenade kämpar för att bygga en
ny identitet för landet. De hundratals Post-it-lappar som verket består av är ett vardagligt och
billigt material, precis som motivet de återger: ett foto nerladdat från internet. Verket
dekonstrueras med dagarnas gång, klisterlappar lossar och faller, lämnar tomma och tysta luckor
som gradvis stör landskapets synlighet.
Grandmother Exercise 1 & 2 är ytterligare exempel på Valderramas ”fotografiska
förkroppsliganden”. Hennes avlidna mormor gestaltas på post-it-lappar respektive en linneduk.
Porträtten hjälper oss att reflektera över minnets bräcklighet och över den degenerativa sjukdom
som mormodern blev ett offer för.
Constanza Valderrama är en chilensk konstnär baserad i Patagonien, som belönades av Chiles
National Research Council med ett stipendium för att ta sin Master i fotografi vid Royal College of
Art i London. Hennes verk har visats på de mest prestigefyllda gallerierna i staden.

Haley Morris-Cafiero, född i Atlanta, USA, tog examen vid University of North
Florida i fotografi och senare konstexamen vid University of Arizona. Hennes bok
The Watchers publicerades 2015 and hennes andra bok The Bully Pulpit kom 2019.
Hon representeras av TJ Boulting Gallery i London och undervisar vid University of
Northampton.
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FOTOBOKSDAGARNA 2 - 4 september | LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2022

Sedan 2014 har fotoboksdagarna varit en lika självklar som betydande del av
Landskrona Fotofestival. Årets upplaga utgör inget undantag med ett gediget program.
Mellan den 2-4 september kan man i festivalcentret ta del av fotoboksutställningar,
seminarium, konstnärssamtal och en fotoboksmarknad. Dessutom utdelas ett
internationellt bokpris.
Detta år intresserar vi oss bland annat för publikationens mobila och därav
demokratiska möjlighet. Vi har bjudit in konstnärer som i utställningar och samtal
presenterar och diskuterar tillgängliggörandet av den fotografiska litteraturen under
flaggen Spreads (engelska för bokuppslag och spridning). Med en strävan om att öka
distributionen och i förlängningen även ”läs”-kunnigheten av fotografiska
publikationer. Och, till skillnad från utställningar, som vanligtvis bara är tillgängliga
under högst några månader, gör en bok det möjligt för verket att förbli inom armlängds
avstånd under en livstid.
Utställande fotografer: Anthony Luvera, Gloria Oyarzabal, Satoshi Tsuchiyama, Crystal
Bennes, Marta Bogdanska, Blackbook Publications, Rafal Milach, Hdk-Valand, Rodrigo
Orrantia, Bärbel Praun, Eugenia Ivanissevich, Hannah Hughes, Joshua Bilton and Tom
Lovelace.
I samarbete med Svenska fotografers förbund och Centrum för fotografi.

Gloria Oyarzabal

Praktisk information.
Öppettider
2–18 september 2022
Fredag 2 september kl. 12–22
Lördag 3 september kl. 11–20
Söndag 4 september kl. 11–17
5-18 september kl. 12–17
Biljetter
Endagsbiljett: 150kr
Endagsbiljett invigningshelg 200kr
0–19 år gratis
För att undvika köer ber vi er köpa biljetten online i vår webshop.
Köp biljett på plats: Landskrona Foto Tyghuset, Landskrona museum och
Konsthallen.
Landskronabor går gratis.
Hämta ut ditt festivalpass från mitten av augusti på Landskrona museum,
Landskrona stadsbibliotek eller på Tycho Brahe-museet på Ven.
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