
Lilla landet
ThomasH Johnssons bilder vill fånga de
små företeelserna i de stora sammanhang-
en. Sverige förändras fort,menar fotogra-
fenThomasH Johnsson, och vill därför
att vi får se oss själva i det lilla.Mycket bil-
der tas idag ur ett nyhetsperspektiv, bilder
om stora och viktiga händelser, vilket ock-
så är bra och nödvändigt.Men imotsats
till det vill fotografen skildra bilder utan
etikett eller pekpinne, bara omden lilla
människan här och nu.Människan i var-
dagen.

Just like you
Vi tvångsmatas frånmorgon till kvällmed
bilder av den perfektamänniskan.Med
kritvita leendenhar vi lakat ur ordet
mänskligt. Likt fogliga gäss sväljer vi bil-
den av den enda rättamänniskan trots att
hon är omöjlig att leva upp till. Unga och
gamla jämför sigmed idealen,med sön-
dertrasade självbilder som resultat.
Med Just like you är framtagen avAgitera
- ImageGroup, en grupp frilansfotografer
på jakt efter den riktigamänniskan.Män-
niskan bakomalla fasader,människan
som fårmisslyckas,människan somdu
och jag vaknar bredvid.
Fotografer: Andreas Engman. Björn Edin.
EdithCamilla Svensson.Oscar Sande-
berg. ThomasH Johnsson.

MeaSheraim
Den chassidiska rörelsen grundades på
1700-talet. I det ultraortodoxa kvarteret
Mea Sheraim i Jerusalem finns enmängd
chassidiska grupper. Fotografen och präs-
tenMikael Ringlander visar, i en exotisk
vandring genomMeaSheraim, ett judiskt
kvarter där tiden verkar ha stannat på
1800-talet, perioden då svarta kostymer
och hatt var finkläder.

Idag utgör dessa grupper 200000 av
Jerusalems dryga 700000 invånare.De
vill inte gärna bli fotograferade, därför är
alla bilder tagna från ”höften” utan att tit-
ta i sökaren.

Vi kallar dem för gömda
Under 2009började fotografen Joakim
Roos ett sökande efter gömda flyktingars
berättelser. Dessa opublicerade historier
gör att vi, i vår demokrati,missar en grupp
människor som lever i Sverige.De har
blivitmarginaliserade och inte kommer till
tals.

”I can only see a betterworld...
...built on the ashes of this one.”Citatet
stod skrivet på en vägg i stadenOhrid i
Makedonien och blev också ledord för
hur fotografenPatrick Sörquist skulle för-
hålla sig till det han ville skildra i de nya
länderna i forna Jugoslavien. Bilderna är

en personlig betraktelse övermänniskor-
na, omständigheterna och länderna i det
somengång var Jugoslavien.Under sina
resor har han sällanmött ilska eller hat
mot andra folkgrupper,mende flesta kän-
ner sig frustrerade över bristen på pengar
och arbete.Menhopp, gästfrihet och
framtidstro finns hosmänniskorna.

Gröna själar
Boken ”Gröna själar” har valt att i ord och
bild fokusera på växters och trädgårdars
djupare betydelse för ossmänniskor.
Fotograf är Ester Sorri, somvill visa att det
finns en andlig dimension i alla trädgårdar
oavsett hur de ser ut. Den andliga dimen-
sionen kan vara det lugn ochden stillhet
många känner när de befinner sig i sin
trädgård.Det kan också vara den trygg-
het, inspiration och kraft sommånga
hämtar från sin trädgård.
Boken är en hyllning till kärleken och livet
– precis vad varje trädgård ytterst handlar
om.

Elsewhere/Nowhere
FotografenMalin Lauterbach har fotogra-
ferat runt omdär honbor påÖsterlen,
men även på resor i bland annat Brasilien,
Sydafrika ochDubai.
– Jag har inte sökt de uppenbaramotiven,
utan stannat upp på platser vi vanligen

passerar i ett försök att fånga stundenoch
vara närvarande i nuet.
Hennes bilder tar sin utgångspunkt i den
amerikanske sociologiprofessornDalton
Conley, sommenar att den nya tekniken
och de nya könsrollerna har fött framen
hyperstressad klass, urbana storstadsmän-
niskor för vilkamotsatsförhållanden som
hem–kontor, arbete–fritid ochoffent-
ligt–privat har blandats ihop till en enda
röra. Han kallar det för Elsewhere-sam-
hället.
– I Elsewhere-samhället känner vi inte
längre att vimåste vara på två ställen sam-
tidigt, utan överallt, hela tiden.Den enda
gång vi är tillfreds är när vi är på väg någon
annanstans, resonerarMalin Lauterbach.
Förmig är det viktigt att stanna uppoch
vara i nuet. En sorts kampmot Elsewhere-
samhället somvi skulle kunna kalla
Nowhere. Jag tror vi ärmånga som skulle
behöva dyka ner iNowhere för att stanna
upp en liten stund.

Pressbilder – visar världen
Det var ett informationsfattigt samhälle
vid förra sekelskiftet. Vad som skedde
utanför den egna byn eller samhället var
okänt.De flesta fick nöja sigmedbyskval-
ler och de nyheter prästen förmedlade
från predikstolen.
Det är bara drygt hundra år sedan svenska
dagstidningar började visa fotografiska
bilder, trots att tekniken fanns dessförin-
nan. Skälet var att bilden av vissa ansågs
inkräkta på de intellektuella värdena.
Bildens kraft är stor. Idag är bilder en själv-
klarhet i journalistiken, för att förklara det
svårförklarade och inteminst för att väcka
känslor. Positiva eller negativa.
Pressfotografen blev det nya seklets
historieskrivare ochögonvittnen för dem
som inte var personligen närvarande.
Foto: Pressfotografernas klubb i Stock-
holm
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