
För femte året i rad samlas stora delar av den svenska fotobranschen och 
internationella fotografer i Landskrona under Landskrona Foto Festival, som i år 
infaller 8 till 17 september. Det blir över 40 programpunkter med bl.a. seminariet 
Friday Focus, Artist Talks, Portfolio Reviews, fotoboksdagar och workshops.  

Jenny Nordquist, en av de två konstnärliga ledarna för Landskrona Foto Festival:
”Ett av ämnena för årets festival är klimatförändring och det kan man uppleva i den 
storskaliga utställningen ”Fukushima - No Go Zone” av franske Guillaume Bression och 
Carlos Ayesta från Venezuela. Utställningen undersöker förödelsen av kärnkraftsolyckan 
i samband med tsunamin i 2011 där mer än 80.000 människor var tvungna att 
packa några få tillhörigheter och följa order att evakuera. Konstnärerna, som under 
fotofestivalen i Arles i somras mottog det stora priset ’New Discovery Award’ för 
bildserien, säger själva att utställningen i Landskrona är den största av deras arbete 
hitintills och de ser fram emot hur bilderna kommer bemötas när de blir presenterade i 
det gamla fängelsetornet och vid slottets vallgravar.” 

Jenny Nordquist fortsätter:
”Om man vill träffa, Guillaume Bression, en av konstnärerna bakom utställningen kan 
man delta i en guidad visning en s.k. Walk and Talk på Citadellet, han föreläser också på 
fredagens seminarium kallat Friday Focus den 8 september på teatern där vi undersöker 
hur bildkonsten kan bidra till att bredda det offentliga samtalet i diskussionen kring 
klimatförändringar. I detta Friday Focus deltar också den brittiska fotografen Mandy 
Barker, aktuell som utställare med sitt projekt “Beyond Drifting: Imperfectly Known 
Animals”, om plastföroreningen i världens hav och vattenområden.  Barker ställer ut som 
del av East Wing Gallery, ett galleri vi bjudit in hela vägen från Doha, Qatar.  Galleriet 
kommer att presentera sin utställning i en tom butikslokal på Nygatan i centrala 
Landskrona.”

Fotoboksdagarna och Landskrona Foto Dummy Award
Som tidigare år har festivalen sina fotoboksdagar vilka i år arrangeras 8 - 10 
september och kommer att hållas i den vackra i Exercishallen. Det blir bokutställningar 
med Svenska Fotobokspriset, Nordic Dummy Award, Landskrona Foto Dummy Award 
samt en utställning med Paris Photo- Aperture Foundation PhotoBook Awards som är 
ett av världens mest prestigefyllda fotobokspris. Missa inte enda chansen att i Sverige 
se trettiofem av förra årets mest uppmärksammade och omdiskuterade fotoböcker. 
Vinnaren av priset Nordic Dummy Award från Norge kommer även att offentliggöras 
och presenteras av fotograf Annika von Hausswolff. 

Jenny Nordquist:
“I den stora gamla gymnastiksalen samspelar vår populära fotoboksdag med 
samlingsutställningen ’Up To Now’, Fabrica Photography som innehåller mer än 100 
bilder av 37 fotografer. Benetton-gruppens kommunikationsforskningscenter Fabrica har 
sedan mitten av nittiotalet erbjudit unga från hela världen ettåriga forskartjänster för 
utveckling av projekt inom fotografi. Den här utställningen sammanför representativa 
arbeten av dessa konstnärer och utställningens centrala tema är den mänskliga kroppen 
som bärare av minnen och förhandling”
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Framkalla bilder i kaffe
Det kommer att finnas möjlighet att delta i flera workshops. Bl.a. en workshop där den 
finska porträttstudion Cahute lär ut storformatsfotografi med caffenolframkallning 
vilket är en blandning av kaffe, C-vitamin och tvättpulver. Deltagarna får efter 
workshopen ta hem sina kaffedoftande storformatsporträtt.

Stort intresse för att delta på festivalens Portfolio Review
Precis som tidigare år arrangerar festivalen även en Portfolio Review för fotografer. 
Årets Portfolio Review fick in över hundra ansökningar från fotografer från närmare 
trettio olika länder. Nytt för i år är en Portfolio Review som vänder sig till unga 
nordiska fotografer och även där har intresset varit stort.

Sanna Lilie, programkoordinator på Landskrona Foto Festival:
“Med årets program har vi försökt möta festivalens alla målgrupper och vi har 
programpunkter varje dag. Vi vill få festivalen att kännas aktuell och intressant för 
den professionella fotografen, den nyblivna fotostudenten och den fotokonstälskande 
kulturkonsumenten samt den nyfikna barnfamiljen.”    

Fakta Landskrona Foto Festival 2017
Startade 2012 och drivs av Landskrona Foto, Fritids och kulturförvaltningen, 
Landskrona Stad.
Antal dagar: 10
Antal utställningar: 20
Antal programpunkter: 40
Konstnärliga ledare: Christian Caujolle och Jenny Nordquist

Om Landskrona Foto

Landskrona Foto är en av de viktigaste institutionerna i Skandinavien för förmedling, 
forskning och bevarande av fotografi. De bärande pelarna för Landskrona Foto är 
utställningar, fotohistoria, forskning, bevarande av det fotografiska kulturarvet, en 
årlig fotofestival och stöd till samtida konstnärerer.

Det politiskt ställda målet är att Landskrona Foto skall ha den bredd i verksamheten 
och den kvalitet att Landskrona kan åberopa sig att vara The Capital of Photography 
in Scandinavia. Målet skall vara uppnått 2020.

Mer information om årets festival, utställningar 
och program hittar du på landskronafoto.org

Programmet kommer att släppas i sin helhet på hemsidan 
den 9 augusti.

Pressbilder finns att ladda ner här: 
www.landskrona.se/press pressbilder/

http://www.landskronafoto.org
-pressbilder.aspx


För mer information eller frågor kontakta:

Viktoria Blomberg Book
Kommunikation och marknadsföring
Landskrona Foto Festival
viktoria.blombergbook@landskrona.se
+46 733-47 30 57

Jenny Nordquist
Konstnärlig ledare för Landskrona Foto Festival
Landskrona Foto Festival
artisticdirector@landskronafoto.org
 +45 27914164 

Göran Nyström, 
Verksamhetsledare Landskrona Foto
director@landskronafoto.org
+46 709-470582

Fukushima - No Go Zone, Carlos Ayesta & Guillaume Bression, Utställningen 
kommer att visas på och utanför Citadellet. 


