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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Digitalbild 06 – Redovisning
Resultatet av årets digitalbildtävling redovisas
Söndag den 2 april 2006 kl 13.00
Plats:
Midsommargården, Telefonplan (T-bana
Telefonplan)
Tider:
13.00 Visning av samtliga inlämnade bilder
14.00 Kaffe
14.30 Juryn presenterar belönade bilder
Diplomutdelning
Till årets tävling , som arrangerats av Stockholms Leica-klubb hade inkommit 151 bilder
(88 färg, 63 svartvita) från 31 fotografer från 8
klubbar.
Jury har varit
Julia Peirone, Stockholm
Pernilla Zetterman, Stockholm
Båda är fotografer med utbildning från bl a
Konstfack och Högskolan för Fotografi och
Film i Göteborg
Välkomna!

Lee Friedlander
På kvällen den 1 februari hade ett 25-tal SVEFOmedlemmar tagit sig till Fotografin Hus på Skeppsholmen för att under ledning av Dorothea Flodin
bese utställningen med Lee Friedlander, 2005 års
Hasselbladspristagare.
Friedlander har blivit en ikon inom den moderna fotografien och han anses ha haft ett stort inflytande
på många fotografer. Hans bilder verkar till synes
sakna såväl komposition som idéinnehåll, men vid
närmare betraktande visar de sig vara sammanbundna i olika teman. Ett tema var hotellrum i USA med
TV-apparaten som ett gemensamt bildinnehåll, ett
annat bilder från bilfönster, ett ytterligare är bilder
där Friedlander själv är med i bild, ofta bara som en
skugga.
Alla bilderna är i svartvitt i en utsökt teknik utförda
av fotografen själv. Här skiljer sig Friedlander från
många av sina kollegor, som inte utfört mörkrumsarbetet själva.
Efter en intressant visning gavs tillfälle till förtäring
i den utmärkta serveringen, vilket många av deltagarna utnyttjade.
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