PLANKET STOCKHOLM - SVERIGES STÖRSTA UTOMHUSUTSTÄLLNING I
FOTOGRAFI.
Efter fjolårets succé med över 6 000 besökare utökar PLANKET Sthlm till
300 fotografer och två dagar under 18-19 augusti.
I år hittar vi bilder av fotografer som Ewa-Mari Johansson, Monika
Macdonald, Karolina Henke, Helena Blomqvist, Paul Hansen, Roland, Åke
E:son Lindman, Åke Ericson, Carl Bengtsson och Cato Lein - plus några
hundra till. Alla på de röda planken i Lilla Mejtens gränd/Malmgårdsvägen.
Hälften av utställarna är speciellt inbjudna för att säkerställa en bredd av
fotografi. I och med att utställarplatserna lottas kan elever från fotoskolor
som Biskops Arnö och Fotoskolan STHLM hamna bredvid bilder av
mästerfotografer som t ex. Christer Strömholm, vilken en gång startade
Fotoskolan. Eller den världsberömde Lennart Nilsson, vars barnbarn
personligen brukar komma förbi för att leverera en bild av Lennart.
På PLANKET Sthlm visar fotografer sina bilder och berättar om dem. Eller
om utrustning som t ex Pinholeteknik eller fotografen Ola Bilmonts
historiska träkamera Tachihara 8x10, med Schneider 300mm 5.6 eller
Leicaoptik i mobilen för miniintervjuer i PLANKET Sthlm sociala media.
PLANKET Sthlm öppnar i år under lördagen 18:e augusti kl. 12 i samband
med startskottet för Stockholms Fotomaraton 2018. Här visas nämligen
bilder från ett par centimeter till nära två meter höga. Endast fotograferna
själva vet vad de kommer att visa, om bilderna är till salu och när sista
bilden visas före de försvinner i minglet. I år samkörs PLANKET med
folkfesterna Nytorgsfesten, Fotomaraton och Parkteatern för att inviga än
fler i fotografins underbara värld. Kl. 19 börjar lördagens fotografer ta ner
sina verk och söndagen 19:e augusti öppnar PLANKET igen kl. 12.
LITE EXTRA I ÅR PÅ PLANKET!
I år välkomnar PLANKET Sthlm journalisten Bernt Hermele och fotografen
Cato Lein och deras arbete med att dokumentera överlevande från tiden
för förintelsen. De visar bilder, berättar om sitt speciella projekt, sin
podcast och sin kommande bok. De har intervjuat och fotograferat över

100 överlevare och fler intervjuer blir det. Ett unikt tillfälle att få möta
Bernt och Cato personligen.
PLANKET Sthlm välkomnar även ”Kicki Fotograf” som när vi tittade närmare
på hennes bakgrund hittade något extra: Kicki började sin bana som
kriminalfotograf (forensic) men är numera världskänd bröllopsfotograf. Hon
har mycket spännande historier att berätta från båda världarna. En del är
både otäcka och rätt hemliga. Andra bara väldigt vackra.
Legendariska Larsåke ”Skuggan” Thuresson visar och berättar om sina
bilder från boken Ikoner Icons – 600 unika fotografier från den tidiga
rocktiden som aldrig tog slut och utgör rockbildshistoria där varje bild, ikon,
är idag nästan omöjlig att komma nära.
Ewa-Mari Johansson ställer ut bilden ”Life in New York”. Hon har gett ut 5
böcker samt varit toppmodell både i New York, Paris och Milano. I början av
80-talet bytte hon ”sida” och har sedan dess jobbat som modefotograf och
konstfotograf. Hon började i New York och fortsatte sedan till Milano, men
har också i jobbat i Sverige. Det första jobbet i Milano var för Vogue Belezza
1983. Det kan nämnas att hon gjorde sin första utställning 1992 på Il
Diaframma i Milano, men hon har också bl a ställt ut på The State Russian
Museum, Rosphoto i St.Petersburg och Etnografiska museet i Stockholm.
Hon har även undervisat 5 år i fotografi på Berghs. Hennes bilder av kvinnor
är mycket speciella och väldigt vackra de framstår inte som utsatta och
objektifierade utan snarare som starka, stolta och självständiga.
Peter Åström mer känd i New York är hemma i Stockholm och visar upp
sina bilder från (foto) konstvärlden. Peter som nyss hade en soloutställning
på Bukowskis, flyttade till New York 1973 men kommer regelbundet till
Sverige. Hans bilder är mer kända i övriga världen än hemma och i år ställer
han äntligen ut på PLANKET.
Carina Hedlund med sina Dublinbilder är något extra. Carina kommer och
hälsar på oss på lördagen den 18:e augusti. Hon visar bilder och berättar
om vad det är för speciellt som drar henne till Dublin. Senast kunde man se
hennes utställning i Skellefteå ”In the Streets of Dublin - en resa i
människors liv”.

Inte tar det slut där. Åke Ericson med en lång utställningslista, visar upp sitt
arbete (tidigare utställt på bl a Fotografiska) både på PLANKET och i sin bok
”Non Grata” (Not welcome) om romers situation i tio olika länder i Europa.
Sen är det ”bara” 266 stycken fotografer till att uppleva - med sina bilder
och sina historier.
Vill du ha kontakt med dessa fotografer/bildskapare, ta kontakt med
”Fjellis” så hjälper han dig. Mobil: 0708-126745
HISTORIK
PLANKET Sthlm började 1982 med att fotografen Neil Goldstein
inspirerades av utomhusutställningarna i Washington Square Park i New
York. Tillsammans med Irene Berggren, Lars Hall, Bror Karlsson, Gunnar
Smoliansky och Rebecka Tarschys grundades en tradition av
utomhusutställningar på de röda planken i Lilla Mejtens Gränd. Sedan dess
har PLANKET drivits av fotografer. I år består den skaran av Christer ”Fjellis”
Fjellman, Paul Westergren, Lotte Johansson, Michael Pettersson, Lasse
Thomasson, Anders Lönngård, Sabrin Ansari och Tove Gustafsson. Allt
arbete görs som vanligt på ideell basis.
TACK TILL
CFF (Centrum För Fotografi), Bea/Galleri AXEL, Crimson, Fotografiska,
Gefvert, Johan Lindsten, Kameradoktorn, Rikard Westman, Scandinavian
Photo PRINT och Stefan Ohlsson - utan dem hade inte PLANKET STHLM
2018 blivit till.
FAKTA PLANKET STHLM
PLANKET Sthlm är ett officiellt evenemang, en folkfest utan entré som
strävar efter en så stor mångfald som möjligt av bilder och fotografer.
PLANKET-gruppen förbehåller sig rätten att avlägsna bilder som kan tolkas
som hets mot folkgrupp eller andra typer av kränkande bilder.

WEBB http://www.planketsthlm.se/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/planketsthlm/
FACEBOOK https://www.facebook.com/PlanketSthlm/
TID OCH PLATS
Lilla Mejtens Gränd/Malmgårdsvägen på Östra Södermalm, Stockholm.
Lördag den 18:e och söndag den 19:e augusti 2018.
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