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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Ordförande har ordet!
Ett stort tack till Uppsala Fotografiska Sällskap för den
genomförda DigitalBildtävlingen. Resultatet har vi bifogat
och det ligger givetvis ute på nätet. Alla klubbar har också
erhållit en CD med bildpresentationerna som jag hoppas kan
bli en intressant bild diskussion i klubbarna.
Tävlingsformen har utvecklats mycket under de tre
åren som den arrangerats. Vi räknar med att kunna använda
UFS upplägg vid kommande tävlingar vilket förenklar
hanteringen för nya arrangörer. Se även en artikel av Monica
Atterberg-Göransson.
Den tidigare annonserade höstutflykten kommer att
ställas in eftersom vi ej erhöll tillräckligt många anmälningar.
Vi planerar ett kortare höstarrangemang (mer detaljer i nästa
SVEFO-INFO).
Vid årsmötet hänsköts frågan om hur vi skall kunna
utveckla vår tävlingsverksamhet. Vi har under våren träffat
C-O Hofberg och några medlemmar och kommer efter
ytterligare samtal att presentera några förslag. Har du eller
din klubb något förslag eller idé är ni välkomna att höra av er.
Dessutom vill jag med denna SVEFO-INFO uppmana
alla att redan nu inför sommaruppehållet att informera om
den kommande SVEFO-tävlingen som i år arrangeras av
Norrtälje FK. Förberedelserna pågår redan!
Hänt / noterat
Vid klubbledarträffen den 7 mars visade och berättade Göran
Zebühr och Jan Bek om produktionen av SVEFO-03
presentationen samt visade några exempel på ett bildprogram
producerade för RSF. Digitala presentationer av bilder
kommer säkert att etableras och har många fördelar vid större
arrangemang som t.ex. vår Digitalbild och SVEFO
redovisning. Det är också ett enkelt sätt att låna - aktuella program från RFS.
SVEFO var representerat i tidningen FOTOs monter på
Vildmarks-mässan i Älvsjö och vi fick där tillfälle att prata
om verksamheten i våra fotoklubbar.

Besöket på Galleri Kontrast i april - många missade
denna visning. Vi som deltog fick utöver möjlighet att se
alla bilder en mycket inspirerande och personligt
berättelse om en frilans- och pressfotografs olika
uppgifter och roller av Roger Turesson. Roger har deltagit
i denna stora tävling med stor framgång de senaste åren!
Trevlig sommar!
Önskar
SVEFO ordförande
Åke Tegbäck

Kalendarium 2004
Årsavgift 2004
En påminnelse går med till de klubbar som ännu inte
reglerat avgiften.
SVEFO-utflykten—INSTÄLLD
SVEFO-utflykten som var planerat till september fick
alltför få anmälningar och beslut om att ställa in har därför
tagits. Styrelsen tar gärna emot kommentarer om varför
utflykten fick så få anmälningar. Är det: för långt bort, för
lång tid, för svårt att nå ut med informationen, för dyrt,
helt ointressant? SVEFO-styrelsen arrangerar gärna
utflykter men behöver få reda på vad som kan intressera
medlemmarna. Lämna synpunkter till Åke Tegbäck
ake.tegback@svefo.cx (tel nr 08-82 07 42).

SVEFO-studiebesök
Nu planerar vi istället ett besök till Fotoskolan Biskops
Arnö och en träff med studenterna och fotoläraren Stefan
Lindberg. Lämplig tidpunkt är november då
avgångseleverna redovisar sitt arbete om Missisippifloden
i USA. Mer information i nästa SVEFO-INFO.
SVEFO-årsmöte och utställning
Arrangeras av Norrtälje FK den 28 november. Mer
information i nästa SVEFO-INFO.
Nästa SVEFO-INFO
Kommer i augusti/september.

Bilagor till detta nummer
• Xposeptember. Stockholm Fotofestival 2004.
• Redovisning av DigitalBild 2004.
• DigitalBild 2004: ”Belönade bilder” och ”Poängtoppen”.

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO –
Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande: Åke Tegbäck, Linnévägen 4, 169 33
Solna.Telefon 08-82 07 42. E-post: ake.tegback@svefo.cx
SVEFO postgiro: 81 76 40-6, Årsavgift: 300 kr /klubb,
100 kr/enskild. Hemsida: www.svefo.cx

SVEFO-INFO utkommer med 5 nr per år.
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla
klubbar. Redaktörens e-post: eva.carnestedt@svefo.cx

Xposeptember Stockholm Fotofestival 2004
Aldrig någonsin har det visuella flödet varit en så påtaglig och ständigt närvarande del av samhället. Under
de senaste drygt hundra åren har den fotografiska bilden haft en särställning inom media och under de
senaste decennierna även inom samtidskonsten. Större delen av det visuella flödet utgörs idag av
fotografisk bild i olika former, vilket gör fotografin till en central aktör i det offentliga rummet. En
diskussion kring den fotografiska bilden är därmed nödvändig för vår förståelse av vår självbild och den
visuella kultur vi är en del av och som framför allt utmärker sig genom sin intensitet och förmåga att
omsluta de flesta aspekter av samhället. Samtidigt pågår en parallell rörelse mot en alltmer
upplevelseinriktad kultur, såväl inom media som konst, som påverkar vårt förhållande till det visuella fältet.
Är idag det visuella fältet så hårt ansträngt, överexploaterat, att vi har svårt att se bild? Vilka konventioner
styr hur vi väljer att skildra vår samtid? Vad konstituerar det vi uppfattar som en relevant bild av oss själva
och samtiden?
I september 2004 är det dags för den fjärde omgången av Xposeptember Stockholm Fotofestival. Festivalen
fungerar som ett paraply för utställningar, seminarier och pedagogiska projekt med fokus på fotografi i
Stockholm under en hel månad. Genom festivalens organisation och nätverk skapas en ökad
uppmärksamhet, en fördjupad reflektion och debatt kring den visuella kulturen i allmänhet och fotografin i
synnerhet. Över trettio olika aktörer: konsthallar, museer, gallerier och högskolor ingår i dagsläget i
festivalens program.
På Kulturhuset kommer "Instabila miljöer - en utställning om ett osäkert läge" att behandla nytt svenskt
fotografi med tonvikt på kulturell mångfald och nya etniska, regionala och nationella förändringsprocesser.
Kulturhuset kommer också att fungera som ett centrum för Xposeptember 2004 där festivalens seminarier
kommer att äga rum under hela månaden. Festivalen invigs den 10 september 2004 och pågår fram till den
10 oktober 2004.
Förutom ett rikt och intressant utställningsprogram kommer Xposeptember 2004 i ännu högre grad än
tidigare år vara ett forum för en kritisk analys av fotografins roll i dagens samhälle. Det ska ske genom
seminarier, workshops, föredrag och debatter med fotografer, konstnärer, forskare, pedagoger och curators,
samt personer från andra områden som på olika sätt kan belysa hur fotografin både skildrar och skapar
verkligheten. Xposeptember kommer denna gång även att initiera pedagogiska projekt och lyfta fram dessa
på samma nivå som utställningsprojekten.
Genom att fokusera på både den meningsskapande kraften hos fotografin och skilda betraktarperspektiv vill
Xposeptember lyfta fram en uppsättning tolkningsredskap som kan vara användbara för publiken oavsett
om fotografin befinner sig inom ett dokumentärt, konstnärligt eller kommersiellt sammanhang, eller – som
det ofta ser ut i dag – rör sig mellan olika genrer och användningsområden.
Xposeptembers styrelse: Helena Holmberg (ordförande),Karin Becker, Peter Bergman, Frida Cornell, Eva
Dahlman, Lennart Durehed, Anna Tellgren, Niclas Östlind .
För mer information kontakta Helena Holmberg, email: sajo@algonet.se

Redovisningen av DigitalBild 2004
Ägde rum i Uppsala söndagen den 21 mars. Uppsala Fotografiska Sällskap (UFS) stod detta år för
tävlingsarrangemanget. Det var tredje året som SVEFOs digitala fototävling anordnades och intresset stiger. 2002,
med Nynäshamns fotoklubb som arrangör, var antalet inlämnade bilder cirka 80 stycken. Året därpå tog
Midsommargårdens Fotoklubb emot 170 inlämnade bidrag och i år kom 278 fotografier in. Nytt för i år var att
deltagarna själva fick ladda upp sina bilder via Internet. Varje klubb utsåg en tävlingsansvarig som skulle dela ut
lösenord till deltagarna i sin klubb och godkänna bilderna (se till att de överensstämde med tävlingsreglerna).
Tidigare har klubbarna skickat in bilderna på CD och arrangörsklubben lagt ut alla på nätet. Men i år konstruerade
Palli Kristmundsson från UFS ett system för att hantera hela tävlingen via Internet, som förhoppningsvis skall
kunna användas på nytt av andra arrangörsklubbar.
Cirka 100 besökare hade letat sig till Uppsala denna söndag för att titta på ett bildspel med alla inlämnade bilder
samt lyssna till domarnas utlåtanden om de tio bästa fotografierna i klasserna enstaka svartvit- och enstaka färgbild.
Tre hedersomnämnanden blev det också. Juryn bestod av tre uppsalafotografer Stewen Quigley, Anders Tukler och
Dan Pettersson. De två förstnämna ställde upp och gav publiken en mycket trevlig fotoupplevelse genom att med
humor och värme dela med sig av sina kunskaper och sitt arbete vid bedömningen av bilderna.
En lärdom som UFS fick var att det är rätt jobbigt att jaga medlemmar i efterhand som inte uppgett om de medger
publicering av sina bilder på nätet. Det är inte så roligt om man inte kan visa vinnarbilderna. Vår förening föreslår
därför att deltagande i SVEFOs digitalbildstävling med automatik i framtiden skall innebära att arrangörsklubben
och SVEFO får publicera bilderna på nätet och lägga in dem på en CD som sprids bland klubbarna. En andra
lärdom var att arrangemanget, även om det var roligt, krävde en hel del förberedelser. Vi är tacksamma för att så
många medlemmar ställde upp och drog sitt hjälpande strå till stacken.
På Uppsala Fotografiska Sällskaps hemsida http://www.ufs.has.it får ni information om placeringarna och kan titta
på alla inlämnade bidrag. Länkar finns också till de tre jurymedlemmarnas hemsidor.
Monica Atterberg-Göransson
/Ordförande i UFS/

SVEFO:s fototävling DigitalBild 2004
Arrangör: Uppsala Fotografiska Sällskap
Antal bidragande fotografer och bilder
Fotografer
16
10
9
6
4
3
3
3
3
2
2
2
63

Klubb
Uppsala Fotografiska Sällskap
Danderyds FK
Midsommargårdens FK
Enskede FK
Kameraklubben Tyresö
Postens FK
Gävle FK
Nynäshamns FK
Lidingö FK
Kista FK
Sundbybergs FK
Vällingby fotoklubb

Färg
42
29
25
16
10
9
9
9
9
6
6
3

Sv/v
20
13
16
17
6
9
6
4
3
3
3
5

Tot
62
42
41
33
16
18
15
13
12
9
9
8

TOTALT

173

105

278

Resultat individuella fotografer, poäng
Placering
1
2
3
4
5
6
8
10
11
13

16

Fotograf
Josef Friedinger
magnus fröderberg
Ylva Lilliemarck
kjell hedvall
Jan Bek
Tobias Ottosson
Carl Blom
Christer Boedeker
Lise-Lott Wesslund
Stefan Areving
Märtha Blom
Lennart Gagnefjord
Olivier Rod
Mikael Bernholm
Marie Mallmin
Karin Skog

Fotoklubb
Midsommargårdens FK
Enskede Fotoklubb
Danderyds FK
Enskede Fotoklubb
Enskede Fotoklubb
Enskede Fotoklubb
Gävle FK
Uppsala Fotografiska Sällskap
Uppsala Fotografiska Sällskap
Gävle FK
Gävle FK
Postens FK
Enskede Fotoklubb
Uppsala Fotografiska Sällskap
Vällingby fotoklubb
Lidingö FK

Färg
12
15

Sv/v
12
5
15
14

9
8
8
7
7
6
4
2
3
2
1

2
1
3

Fotograf
24
20
15
14
9
8
8
7
7
6
4
4
3
3
3
1

Resultat Klubbtävlingen, poäng
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8

Fotoklubb
Enskede Fotoklubb
Midsommargårdens FK
Gävle FK
Uppsala Fotografiska Sällskap
Danderyds FK
Postens FK
Vällingby fotoklubb
Lidingö FK

Resultat i DigitalBild 2004

Klubb Färg
35
12
10
9
2
3
1

Klubb sv/v
19
12
8
8
15
2

Klubb
54
24
18
17
15
4
3
1

Resultat i SVEFO:s tävling
DigitalBild 2004
arrangerat av
Uppsala Fotografiska Sällskap

Placering

Titel

Fotograf

Fotoklubb

Josef Friedinger
magnus fröderberg
Jan Bek
Tobias Ottosson
Lise-Lott Wesslund
Stefan Areving
magnus fröderberg
Märtha Blom
Olivier Rod
Mikael Bernholm

Midsommargårdens FK
Enskede Fotoklubb
Enskede Fotoklubb
Enskede Fotoklubb
Uppsala Fotografiska Sällskap
Gävle FK
Enskede Fotoklubb
Gävle FK
Enskede Fotoklubb
Uppsala Fotografiska Sällskap

Karin Skog
Lennart Gagnefjord
Lennart Gagnefjord

Lidingö FK
Postens FK
Postens FK

Enstaka färgbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALLA MÅSTE I
Enögd
Tunnelbana i rörelse
Backsippor i motljus
Lunne
INSURRAD
Vila
Duva
Clockwise

Hedersomnämnande Padda
Hedersomnämnande Tio för dom stora
Hedersomnämnande Tonårskänsla

Enstaka svartvit bild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Josef Friedinger
kjell hedvall
Ylva Lilliemarck
Carl Blom
Christer Boedeker
Ylva Lilliemarck
CITY LIFE STOCKHOLM magnus fröderberg
Nybadad
kjell hedvall
Vila
Marie Mallmin
Vitvaror
Lennart Gagnefjord
Motvind
Min katt
Snöoväder
Albin
Lingonblom

Hedersomnämnande Resistance

Jury:
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Stewen Quigley
Anders Tukler
Dan Pettersson

Midsommargårdens FK
Enskede Fotoklubb
Danderyds FK
Gävle FK
Uppsala Fotografiska Sällskap
Danderyds FK
Enskede Fotoklubb
Enskede Fotoklubb
Vällingby fotoklubb
Postens FK

Mikael Bernholm

Uppsala Fotografiska Sällskap

www.qimage.se
www.tukler.com
www.dp-bild.se

Uppsala
Uppsala
Uppsala

