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Naturen i alla dess former, i mer eller mindre naturliga sammanhang, är 
allestädes närvarande i årets Höstsalong. Vare sig det är en liten blomma  
på bröstet av kvinnan som klätt ut sig till Abba-Agneta, klängväxt-tryck  
i tunnelbanans karga Blåa linje, mystisk micro/max-böljande vidder (som 
visar sig vara en skateboard-ramp), badankor på poolparty eller insekter  
och djur. Alla är de med och förmedlar en nyvaken aktualitet i människans 
relation till naturen. I den tid som ordet ”klimatförändring” förbjudits från 
högsta ort i väst, gryr nu möjligen en kollektiv insikt om att i mänsklighetens 
symbios med vår omgivning nu höjs världshav och sänks hela länder…

Höstsalongen på Fotografiska är den största jurybedömda utställningen  
inom svensk fotografi. Den är en hyllning till Sveriges fotografer, såväl 
etablerade som amatörer och alla som vistas i Sverige är välkomna att skicka  
in sina bidrag. Det är fjärde gången i ordningen som Höstsalongen öppnar  
på Fotografiska, där det visas svensk fotografi när den är som bäst. 

Fotografiskas Höstsalong är en tradition som väl kommit att spegla sam- 
tiden. Med sin bredd av olika uttryck, känslor och tekniker fungerar utställ-
ningen som en reflektion av samtidsandan, en slags kollektiv undermedveten 
spegling av de strömningar som pågår. Från personliga fotografiska projekt 
som arbetas fram under lång tid till yrkesfotografer som använder kameran 
som verktyg i sitt konstnärskap. I år syns naturen göra starkt avtryck, detta 
utan att något tema angetts och det i vanlig ordning står helt fritt för alla att 
skicka in vad de själva väljer. Inte heller juryn har någon tolkning av bidragen 
utan denna görs på Fotografiska när det färdiga urvalet är presenterat. 

–Genom att årligen ge plats för svensk fotografi vill vi inspirera foto- 
grafer över hela landet att visa sina verk, säger Jan Broman, grundare 
till Fotografiska tillsammans med brodern Per och initiativtagare till 
Höstsalongen.

En välmeriterad jury väljer ut bland den stora skörd på ett par tusen fotografier 
som brukar lämnas in, i år 1678 med 31 utvalda fotografer.

–Fotografi är idag en självklar del i samtidskonsten där vi ser alltfler be- 
rättande verk som skildrar aktuella samhällsfrågor. I Höstsalongen syns 
såväl dokumentära som iscensatta uttryck, ofta från situationer och till- 
fällen som väcker både igenkänning och frågor, berättar Jan Broman. •
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Utställare  2017

Lisa Love Bäckman  
f. 1984, Skellefteå 

Mattias Käll 
f. 1977, Örebro 

Daniel Diamant 
f. 1987, Katrineholm 

Armin Dröge 
f. 1968, Huddinge 

Fredrik Pleijel 
f. 1955, Strömstad 

Emmi van den Boom,  
Simon Forsberg &  
Tove Tikkanen Jönn 
f. 1988, 1990, 1992, Stockholm 

Leena Jokela 
f. 1963, Hemse 

Daniel Milton 
f. 1974, Stockholm 

Torun Börtz 
f. 1967, Gärsnäs 

Sebastian Sardi 
f. 1983, Malmö 

Tobias Hägg 
f. 1986, Eskilstuna 

Fredrik Lerneryd 
f. 1986, Sävedalen 

Maddzan Lindblad 
f. 1988, Älvsjö 

Anna Ellen Hamlet 
f. 1978, Göteborg 

Grant Watkins & 
Andreas Sandström 
f. 1973 och ? 

Fredrik Gille 
f. 1971, Stockholm 

Lisa Brunzell 
f. 1986, Göteborg 

Jason Andersson 
f. 1968, Älta 

Ylva Bergman 
f. 1980, Stockholm 

Sigyn Stenqvist 
f. 1970, Älvsjö 

Patrick Harnett 
f. 1977, Göteborg 

Eva-Teréz Gölin 
f. 1972, Stockholm 

Elisabeth Henriksson 
f. 1975, Enskededalen 

Kevin Boutwell 
f. 1984, Malmö 

Mika Manninen 
f. 1971, Hägersten 

Freja Andersson 
f. 1985, Malmö 

Pascal Vossen 
f. 1983, Stockholm 

Tobias Kihlgren 
f. 1986, Nacka 

Jeanette Harkén 
f. 1968, Stockholm 

Paula Claesson 
f. 1985, Örebro 

Erik Nylander 
f. 1985, Sundsvall


