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Naturfoto lockade många
till kulturhuset
05/03/16

Intresset för Skånsk naturfotofestival i kulturhuset var stort.
Foto: Berit Önell
Naturfotofestivalen lockade många till kulturhuset i
Hässleholm på lördagen. Här visade lokalt, nationellt och
internationellt kända fotografer sina naturbilder – vackra,
roliga, fascinerande och sådana som kan användas i
kampen mot exploatering och miljöförstöring. Intressanta
föreläsningar kombinerades med utställningar och
försäljning av fotoböcker och fotoutrustning.
Frilagt har fått förtroendet att publicera några av den
spanske stjärnfotografen José Benito Ruiz bästa foton.

Sök

Miljöorganisationerna vill slå vakt om det spanska
kustlandskapet. Foto: José Benito Ruiz
Redan klockan åtta på
lördagsmorgonen öppnade
naturfotofestivalen.
Projektledaren Anita Campbell
var glad och förväntansfull inför
sin första festival i denna roll,
dock efter en viss teknikstress
när det visade sig att den stora
projektorn måste bytas ut i
sista stund.
Vid invigningen i röda salongen
klockan nio berättade hon lite
om festivalens nya och mer
internationella inriktning. Ingen
av åhörarna svarade dock ja på
frågan om de behövde
översättning till engelska.
Däremot höll flera av de
medverkande sina
föreläsningar på engelska.

Projektledaren Anita
Campbell hälsade
välkommen till en mer
internationell
naturfotofestival. Foto: Berit
Önell

Först ut var José Benito Ruiz,
mångfaldigt prisbelönad naturfotograf, miljökämpe och
fotolärare från Spanien. Han har bland annat gjort sig känd för
att i samarbete med Greenpeace och andra
miljöorganisationer kämpa för att bevara hotade
naturområden.
– Jag använder inte Photoshop utan arbetar istället mycket

med ljuset när jag fotograferar, berättade han och förklarade
att det är viktigt att bilderna är äkta när de används av
miljöorganisationerna.
Han visade några bilder från det unika spanska kustlandet
som han vill skydda från exploatering.
– Här har jag fotograferat det vackra. Människor måste få veta
att det existerar, då vill de inte mista det, sa han.
Han talade om att vänta in det perfekta ljuset och hitta den
bästa positionen att fotografera ifrån, tills man hittar känslan
av att ha fångat det rätta ögonblicket.

José Benito Ruiz förklarade att fotografen ibland måste flytta
sig till rätt position för att få en bra bild, till och med en bit ut i
vattnet om det behövs. Foto: Berit Önell
Men han använder också avancerad teknik med extremt korta
slutartider som kan frysa en fjärils vingslag som annars är för
snabba för en kameraslutare. Kameraattrapper placeras ut i
naturen för att exempelvis fåglar ska vänja sig innan det är
dags för fotografering och ibland måste en del av miljön
belysas för att framträda.

Biätare i Spanien. Foto: José Benito Ruiz
För att uppmärksamma hotade ugglor i Spanien har han
fotograferat dem på kors som han placerat ut i deras naturliga
miljö.
– Många ugglor dödas för att människor fortfarande är rädda
att de är demoniska. Här anser jag inte det fel att manipulera
lite när det inte skadar naturen och när jag berättar sanningen
för publiken, förklarade José Benito Ruiz.

Tornuggla. Foto: José Benito Ruiz
De andra medverkande föreläsarna var norska Ingebjörg
Fyrileiv Guldvik som gav en spännande inblick i
makrovärlden, finske fågelfotografen Markus Varesvuo,
Fredrik Pleijel med unika bilder på havsborstmaskar och
andra havsinnevånare och Patrik Leonardsson som använder

humorn i sin naturfotografi.
Mellan föreläsningarna kunde publiken titta på kameror,
böcker, lockas av spännande fotoresor och titta på flera
utställningar. Föreläsarna hade en samlingsutställning i vita
salongen och i ett konferensrum visade fotograferna i Photo
Natura ett bildspel.
Störst intresse tilldrog sig 48-gruppens vernissage i
utställningshallen där 48 kvinnliga svenska naturfotografer
deltog med var sitt alster.

Anna Maris, Studiefrämjandet, presenterade 48-gruppens
utställning och fotograferna Anita Campbell, till vänster,
Therese Forsberg, Jaana Petersson och Camilla Noresson.
Foto: Berit Önell
Utställningen visades första gången 2014 i Stockholm, just för
att lyfta fram att det finns många duktiga kvinnliga fotografer
som kanske inte syns lika mycket som de manliga.
– Det här är en
speciell utställning
som jag brinner
rätt mycket för,
förklarade Anna
Maris, distriktschef
på
Studiefrämjandet
när hon invigde
utställningen.
Fyra av de 48
kvinnorna var på
plats och
berättade kort om

Hoppet ut i livet, är titeln på Karin
Thorells foto på 48-gruppens utställning.
Foto: Berit Önell

sina bilder.
– Jag tycker väldigt mycket om spindlar, avslöjade Therese
Forsberg och berättade att hon fotograferat en hårig
stockvargspindel, vars hårstrån har en liten knopp längst ut så
att ungarna lättare kan hålla sig fast när de rider på
mammans rygg.
Kvinnornas motiv varierade stort med djur och landskap från
andra världsdelar, makrofoto med färgstarka närbilder på
växter, fåglar fångade i annorlunda vinklar med mera.
– Jätteroligt att utställningen får leva
vidare, tyckte Therese Forsberg som
rest ända från Piteå.
En av de lokala funktionärerna, faktiskt
den ende som är kvar i styrgruppen för
naturfotofestivalen, är Johan Funke,
vice ordförande i Hässleholms
fotoklubb.

Johan Funke är
numera den ende
hässleholmaren i
styrgruppen för
naturfotofestivalen.
Foto: Berit Önell

– Festivalen har expanderat och
kontaktnätet har blivit större, det är
väldigt positivt och ger större
möjligheter att få hit mer kända
fotografer, säger han, men konstaterar
att det också varit en fördel att han
mindes hur det praktiska fungerade förra gången.
Mycket ideellt arbete ligger bakom festivalen.

– Jag tycker det har flutit på fantastiskt bra, säger Johan
Funke.
Berit Önell
Dela det här:
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