Exp nera!
Ledmotiv
I väntan på sommaren och förhoppningsvis lite mer
värme kommer här ett nytt nummer av Exponera!. Vi
har en del rapporter från den nyligen avslutade
Riksfototräffen i Malmö, lite axplock från landet och
den internationella fotosfären samt tips på en del
fotoaktiviteter under sommaren.
Om någon undrar varför samma klubbar ofta återkommer under rubriken "Från klubbar och distrikt" kan
det finnas fler förklaringar: En att man är ovanligt
aktiva. En annan att man faktiskt meddelar oss så att vi
kan förmedla bra idéer vidare ...

Riksfototräffen i Malmö ...
... under dagarna tre - 15-17 maj - är nu avslutad. Vi
som var där fick se mycket bilder, både "inhemska
bilder" från Riksfotoutställningen och internationella
från 15th Malmö International Exhibition. Dessutom
mycket trevlig samvaro i en trivsam del av Malmö. På
stämman fattades en del kloka beslut och styrelsen
passade på att informera om kommande ändringar och
förbättringar i reglerna till Riksfotoutställningen.
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På gång
Lite information om några kommande aktiviteter

Fotomässan i Stockholm 6-8 november
Under Riksfototräffen i Malmö kunde Lars Larsson,
Enskede FK och Jan Zettergren, Stockholms FK berätta
följande:
 Under de senaste åren har ett par fotoklubbar i
Stockholm utvecklat ett samarbete som givit stora
fördelar i form av större gemensam yta till lägre
kostnad. RSF och det lokala distriktet har kunnat
medverka i den gemensamma montern.
 Nu har Lars och Jan fått mandat från RSF att under
kommande fotomässa mer uttalat verka under
namnet "Sveriges Fotoklubbar" för att bl.a. ge en
tydligare bild av alla aktiviteter runt om i landet.
 Alla intresserade klubbar och distrikt kommer att
erbjudas olika alternativ att medverka i mässan.
Läs mer i detta informationsblad. Där finns information
hur du/ni anmäler ert intresse att medverka.
Den gemensamman montern vid Fotomässan 2014.

Många gick i spänd förväntan över vilka av de
nominerade fotograferna och klubbarna som till slut
skulle hamna högst på prispallen. När vi skildes åt på
söndagen hade alla dimmor skingrats.
Läs mer i detta referat.
Komplett resultatlista finns här

RSF:s Årsbok 2015/2016
Det är hög tid att skicka in bilder till vår kommande
årsbok - de 40:e i ordningen. Även om vi gör ett urval
av bilder från Riksfotoutställningen vill vi ändå ha in
mer bilder att välja bland. Många! Dvs från så många
klubbar och medlemmar som möjligt.
Vi har förlängt inlämningsfristen till den 10 juni. Gör
som de flesta andra . skicka in digitala bilder. OBS!
Digitala bilder via e-post ska bifogas - inte infogas!
OBS! håll mailen under 12 MB vardera! Alla som
bidragit via mail ska ha fått ett ”kvittensmail” inom 3-4
dagar, om inte, maila och fråga om det kommit fram.
Mer info på RSF:s hemsida under Kalender - 10 juni.
Eller här.

Foto:Lars Larsson

Stockholm Fotomaraton 16 augusti
I sommar är det dags för Stockholm Fotomaraton igen!
Efter ett lyckat år med över 300 deltagare har
Stockholm Fotomaraton nu lyckats etsa sig fast i
Fotografvärlden igen. Med utmaningen att tolka 24
teman i varsin bild på lika många timmar samlar
fotomaran hundratals fotografer i Stockholm och tar
dem med på ett dygn de sent kommer glömma. Läs
mer och anmäl dig på Stockholmfotomaraton.
Flera klubbar anordnar regelbundet egna fotomaror. Vi
tar gärna emot referat och bilder från dessa.

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller
oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF.
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Internationell utblick
Nu kan vi rapportera om en del medlemmar som
belönats med olika utmärkelser för sina framgångar i
internationella salonger.

Nils-Erik Jerlemar, UPI CR5
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Ulrich berättar om sina grafiska färgbilder:
Hur blev jag fast i den här tekniken, vad har
färgfotografiken gett mig? Möjligheten att först och
främst med färgen kunna förändra – förstärka –
renodla bildens budskap eller rentav förändra den till
oigenkännlighet. Att kunna manipulera den svart-vita
utgångsbildens former, levandegöra små detaljer
genom färgkonstrasten och att få uppleva kicken som
en ny idé ger – oberoende om den blev en succé eller
inte – är en erfarenhet som jag inte velat mista.
Förvissningen om att inte ha kommit till vägens ände är
enastående.
Just nu arbetar Ulrich med att välja och ta fram bilder
som ska ställas ut på Svedala Galleri, Holmagården
under tiden 14 augusti till 16 september.

Foto: Nils-Erik Jerlemar

Den internationella fotoorganisationen UPI, United
Photographers International har ett system med
utmärkelser, Crowns, baserat på bilder som blivit
antagna i Internationella salonger. En bild som tilldelats
diplom eller medalj får högre poäng än en som "bara"
blivit antagen. (Läs mer här.)
Den högsta utmärkelsen UPI Crown 5 har hittills inte
delats ut till någon. Förrän nu! Riksförbundets
ordförande Nils-Erik Jerlemar blev den förste
fotografen i världen att erhålla denna utmärkelse.

Ulrich Fischer, PSA Galaxy 8
Vid Riksfototräffen i Malmö träffade vi Ulrich Fischer
som för många av oss varit en förebild kring deltagande
i internationella salonger. Vi har under många år
kunnat njuta av hans starka grafiska färgbilder

Från klubbar och distrikt
Ett lite axplock om vad som hänt eller kommer att
hända runt om landet.

Kvinnor kan - i ABF Fotoklubb, Uddevalla
Måste framhålla våra duktiga kvinnor som belade 8
platser i Västsvenska Expon i år enligt följande:
silverplakett Ewa-Lena Persson, brons och diplom
Camilla Ekendal och till visning: Gunilla Hägg, Katja
Hellmig, Margareta Julin, Ewa-Lena Persson och
Veronica Forsberg.
På trappan sitter Ewa-Lena, Camilla, Katja, Veronica
och Margareta. Till höger ser vi Gunilla.

Även om han lagt sin mest intensiva tävlingsperiod
bakom sig deltar Ulrich fortfarande i ett antal
internationella salonger. Han tilldelades PSA Galaxy
nummer 8 i september 2014.
Kortfattad info om PSA:s utmärkelser finns här.
Foto: Kenneth Eriksson(bägge bilderna)

Dessutom har Veronica och Camilla nominerats till
Årets amatörbild som avgörs i höst. Även framgångar i
Göteborgsmästerskapet i höstas med både ett första
pris och ett diplom! Och i Viskadalstävlingen i år ett
första pris och andra pris plus diplom! Visning även i
RTF´s deltävlingar. Två av de ovanstående tävlar
dessutom internationellt, framgångsrikt, och innehar
ett flertal accepter.
Foto: Ulrich Fischer

Jätteroligt!
Tycker klubbkamraten Göran Gärberg.
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Storsjöbygdens Fotoklubb

Moderna Museet i Stockholm

är en av de klubbar som hörsammat vår önskan att
skicka klubbens information även till RSF. Vi blir nästan
bländade av all info Annika Thunström förser sina
klubbkamrater med via den mycket innehållsrika
klubbtidningen. Läs själva här:

Ernest Cole –“House of Bondage”

Samverkan med utlandet

Artipelag ...

I informationen från Söderhamns Kameraklubb har vi
sett att man har ett utbyte med Fotoclub Gmunden
från Österrike. Man hjälper bl.a. varandra med att
bedöma bilder.
Vi hoppas kunna återkomma med mer information om
samarbetet och även några bilder.

Årets Humorbild till Göte Kreutz minne
Årets vinnare och bild är presenterade i referatet från
Riksfototräffen, men vi kan inte låta bli att visa den
även här. Segraren heter Hans Strömberg och kommer
från Bollnäs FK. Motiveringen ser du i referatet.

På Hasselblads Center i ”Götet”
visas en utställning med blandad fotografi ur
samlingarna kallad ”Framing Bodies”

... är vackert belägen i Stockholms skärgård, bara 20
minuter från city. Den 29 maj öppnade man
fotoutställningen "Land meets water" med
underrubriken "Europeiska och Amerikansk fotografi
från 1860 till idag".

PlanketGBG
För västsvenskar och andra tillresta tipsas om att
anmälan stundar till årets ”Planket”-utställning som
äger rum 15 augusti. Läs mer här:

SFF tipsar
Mycket mer av ”utflyktstips” i Sverige finns på Svenska
Fotografers Förbunds hemsida.

Landskronas Fotofestival
Lite extra reklam gör vi här för Landskronas Fotofestival
som i år spänner bågen för 3:e gången och under tiden
20-30 Augusti 2015. Läs mer här.

Louisiana konstmuseum
Lämnar vi landets gränser finns naturligtvis mycket mer
att se. Söder om Helsingör ligger Louisiana som visar:
Jeff Wall – “TABLEAUX PICTURES PHOTOGRAPHS”

Jorden runt
Och här är en låååång lista på årets FOTOFESTIVALER
jorden runt och under hela året. Klicka här.
Foto: Hans Strömberg

Les Rencontres de la Photographie

Tips: Fotoutställningar i sommar
Med fokus på vad som visas i semestertider är här ett
axplock Fotoutställningar runt om i landet:

Om du passerar Arles 7-11 juli kanske redaktörerna för
Exponera! bjuder på ett glas mineralvatten på Place du
Forum. Läs mer här. Om fotofestivalen alltså.

I Borås på Abecita Konstmuseum

Somriga fotohälsningar

kan följande utställningar ses:
Mattias Klum – ”Hästfolk”
John Hallmén – ”Minimonster”
Manoel ´Junior´ Marques Lerin – ”Barn i Mocambique”
Läs mer här.

Lars Rosell

Göran Zebühr

Material till och dialog med Exponera! skickas till:
exponera@rsf-fotoklubbar.org

Fotografiska i Stockholm
Nick Brandt –“On This Earth A Shadow Falls Across The
Ravaged Land”
Inez & Vinoodh Pretty -”Much Everything”
Anders Zorn -”Zorn och kameran”
Fotografiskas utställningar.
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