Fotografer från hela landet, både proffs och nybörjare, är välkomna att söka till fotosalongen.
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Kaos är temat i årets
Dokumentärfotosalong
Den 2 mars 2020 öppnar ansökan till årets upplaga
av Dokumentärfotosalongen. Professionella fotografer så väl som amatörer
från hela Sverige är välkomna att ansöka till salongen. Årets tema är ”Kaos”.
Nytt för i år är att vi flyttar fram ansökningsperioden en månad och vi
förlänger även utställningsperioden från tre till ca fyra månader.
Varje år väljs ett nytt tema som ansökande fotografer kan tolka fritt. Precis
som tidigare år valdes temat ut bland förslag från museets besökare under
Kulturnatten.

– Det kommer minst sagt att bli spännande att se hur årets tema tolkas av
fotograferna. Kaos kan tolkas på så många olika sätt, både negativt och positivt,
säger Sara Grevlund, intendent på Arbetets museum.
Genom Dokumentärfotosalongen vill Arbetets museum uppmärksamma det
dokumentära fotografiet och erbjuda en arena för såväl amatörer som
etablerade fotografer att dela med sig av sina berättelser. De antagna
fotografierna kommer att ställas ut i Dokumentärfotosalong 2020 på Arbetets
museum under perioden 5 september 2020–10 januari 2021.
Årets jury består av:
Johanna Haverlind, utställningschef, Arbetets museum
Eva Dahlman, fotohistorier och etnolog, Centrum för fotografi
Ulf Lundin, fotograf
Kontakt
Sara Grevlund, intendent, Arbetets museum.
Tel. 011-23 17 13, sara.grevlund@arbetetsmuseum.se
Johanna Haverlind, utställningschef, Arbetets museum.
Tel. 011-23 17 02, johanna.haverlind@arbetetsmuseum.se
Ansökan
Ansökan är öppen på Arbetets museums hemsida 2 mars–3 maj 2020.
Ansökan kostar 250 kr och varje sökande kan skicka in 3–5 bilder.
Länk till ansökningssidan
Läs mer om Dokumentärfotosalong 2020
Dokumentärfotosalong 2019

Pressbilder (här hittar du t.ex. förra årets vinnande bidrag)
www.arbetetsmuseum.se/pressbilder/

På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi
samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från
vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!
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