
Visuell cocktail av fotografi, video och collage visas 3 – 4 maj: ASFALT OCH
KRISTALLKRONA
Alex Hinchcliffe, fotograf, och Thomas Gylling, producent och DJ, har under de senaste sex åren följts åt på klubbar, karnevaler
& konserter. Resultatet är en serie fotografier där gäster, artister och statister har fastnat på plåtarna på ett sätt som gör att
man spontant utbrister wooow… är det här Stockholm?!

Thomas Gyllings ständiga arbete med att tillföra nya rytmer i nya sammanhang lämnade tidigt ett avtryck på fotografen Alex Hinchcliffe och ett
samarbete inleddes 2008.

–      Jag blev tagen av glädjen som utspelade sig på dansgolvet framför mig, ett tag undrade om jag fortfarande befann mig i Stockholm… Det
fanns inget annat alternativ än att plocka upp kameran. De tillfällen som Thomas skapar, människorna som deltar och mitt fotografi resulterar i
ett unikt dokument, säger Alex Hinchcliffe.

Bilderna är bland annat tagna på Berns, Södra Teatern, Kungsträdgården och Stockholms gator och torg.

–      Nya uttryck och stilar har av egen kraft tagit sig in under kristallkronorna, gata och finrum möts på halva vägen. Med Alex fotografier ser
man hur en ny huvudstad stiger fram med en självsäkerhet och glimt i ögat där alla har rätt till nöjes- och kulturlivet oavsett bakgrund och
tillhörighet, säger Thomas Gylling.

När: Vernissage 2 maj klockan 17.00 – 22.00.

Utställningen är öppen 3 och 4 maj klockan 14.00 – 22.00.

Plats: Pelikangränd, (Österlånggatan 37) i hjärtat av Gamla Stan!

Välkommen!

För mer information kontakta gärna:

Alex Hinchcliffe, 070 482 87 67, alex@hinchcliffe.se

Thomas Gylling, 070 5644087, thomas@gylling.tv

Fakta

Alex Hinchcliffe är dokumentär- och porträttfotograf samt filmare verksam i Stockholm. Utmärkande för Alex fotografi är realism och enkelhet,
något som grundas i hans tro på dokumentär fotografi som konstform. Han har arbetat med analogt mellanformat och inspiration från bland
annat Malick Sidibé för att skapa fotografier som skiljer sig från det vi är vana att se. Alex stora intresse för musik, scenkonst och performance
har lett till ett flertal konstnärliga samarbeten. Bl.a. porträtt på artister som Bobby Womack, Tony Allen, Thurston Moore, Laleh & Petter.
www.hinchcliffe.se

Thomas Gylling har genom TV, web och events velat sätta Stockholm på kartan med ett öppet utbud av musik och ny populärkultur i alla
former. Med TV program som Mosquito och Panama har dörren öppnats på vid gavel för ett internationellt input till Sverige. Som DJ har
Thomas utmärkts sig för en stil där varken hörlurar eller genomtänkta spellistor hinner komma till användning. Mycket av det som spelas
hämtas direkt från kontakter i Karibien, Paris och New York.


