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n workshop ger 
massor av ny 
inspiration. 
Dessutom är det 
ett fantastiskt 
sätt att resa 

eftersom det ger dig tillträde 
till miljöer och människor du 
inte möter som vanlig turist. 
Jag åkte till Havanna på Kuba 
och en workshop med Alex 
Webb och Rebecca Norris 
Webb. De bor i Brooklyn, New 
York, och är partner både i livet 
och sitt konstnärskap. 

Alex Webb är Magnumfoto-
graf sedan 1976. Han fotogra-
ferar nästan uteslutande under 
de röda timmarna, det vill säga 
i morgonljus och släpigt efter-
middagsljus. Han arbetar med 
/HLFD��EOlQGDUH���²���RFK�¬�
YLOO�KHOVW�DWW�GHW�VND�VNH�ÁHUD�
saker samtidigt i hans bilder. 
När han väl hittat sitt motiv, 
som en gatukorsning med 
LQWUHVVDQWD�E\JJQDGHU��DűVFK-
konst eller speglingar i ett 
skyltfönster, kan han ägna lång 
tid åt att vänta in det rätta 
ögonblicket. 

Han arrangerar aldrig.
5HEHFFD�1RUULV�:HEE�lU�¬���������

i grunden poet men numera 

även en framgångsrik 
fotograf. Hon är dessutom 
duktig på urval och layout, 
något som det också ägnas 
 mycket tid till under work-
shopen. Tillsammans har 
Alex och Rebecca gjort en 
bok om Kuba som heter 
Violet Isle. 
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Själva workshopen anord-
nades av norska fotofesti-
valen Nordic Light och dess 
energiknippe till producent 
Anne Lise Flavik. Hon har 
tidigare arbetat med lik-
nande arrangemang i 
 9HQHGLJ�RFK�%DUFHORQD��¬

Att Havanna är en oer-
hört fotogenisk stad med 
sina vackra men vemodigt 
förfallna hus, ett rikt gatu-
liv som inkluderar gamla 
amerikanska 50-talsbilar 
och varma, öppna och 
gästvänliga människor, är 
väl känt. Naturligtvis bidrar 
miljön och klimatet till en 
förförisk upplevelse.

Dygnen på Kuba blev 
oerhört intensiva med cirka 
tjugo nyvunna bildvänner 
från sju länder. Några var 



(/<EJE�'&%(&'(

J_fi�

IjehW�\eje]hW\[h�iec�

CWho�;bb[d�CWha"�7dZ[hi�

F[j[hi[d�eY^�Ó[hW�

�

CW]dkc\eje]hW\[h�

�

^�bb[h�mehai^efi�hkdj#

ec�_�l�hbZ[d$�C[d�cWd�

X[^�l[h�_dj[��aW�j_bb�

�

WdZhW�i_ZWd�`ehZabej[j$�

:k�aWd�^_jjW�]_lWdZ[�

eY^�jh[lb_]W�mehai^efi�

^[ccWl_Z"�iec�f��

�

<eje]hWÒiaW�_�IjeYa#

^ebc�eY^�^ei�F_[j[h�j[d�

>eef[d�_�>`e$

ÉÉ

SURŲV��DQGUD�KlQJLYQD�
amatörer. Några jobbade 
med bild professionellt men 
inte som fotografer. Tre var 
studerande. Så inte bara 
nationalitet och yrke utan 
även ålder var varierande. 
En go mix helt enkelt!
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Efter välkomstdrink, Mojito 
såklart, och en första trev-
lig middag presenterade sig 
alla deltagare med med-
havda papperskopior. Alla 
klädda i shorts och t-shirt, 
ingen med kunskap om hur 
den andre vanligtvis lever 
sitt liv – och det spelade 
heller ingen roll. Vi var där 
I|U�IRWRJUDÀQV�VNXOO�RFK�
med bilderna hemifrån 
presenterade vi den sida av 
oss som vi ville förmedla. 
Där fanns porträtt, gatu-
IRWRJUDÀ��SRHVL�RFK�SUHVV�
IRWRJUDÀ��

Att möta nya människor 
genom ett gemensamt 
intresse är spännande. Inga 
förutfattade meningar och 
samma villkor. Vi var alla 
inkvarterade hos varsin 
NXEDQVN�IDPLOM�RFK�ÀFN�L�

med det också en fribiljett 
rakt in i kubanernas var-
dagsliv.

På eftermiddagarna var 
vi ute och fotograferade 
och på kvällarna åt vi 
middagar ihop. Till vår 
hjälp hade vi med oss 
Miguel, en 30-årig foto-
LQWUHVVHUDG�NXEDQ�VRP�¬�
inte bara var tolk och infor-
mationskälla utan som 
tillsammans med Anne Lise 
även lotsade oss rätt bland 
cigarrer, salsa och hemliga 
UHVWDXUDQJHU��9LG�ÁHUD�
tillfällen åkte vi ut i natten 
i karavan i gamla ameri-
kanska 50-talsbilar – 
�&KHYRU��2OGVPRELOHV�RFK�¬�
en och annan Cadillac.
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Nattetid eller tidiga morg-
nar redigerades det för fullt 
och varje förmiddag samla-
des vi i en vacker kolonial 
teaterbyggnad i centrala 
Havanna. Där projicerades 
våra bilder på väggen för 
genomgång och kritik. 
Några bilder hade vi fått 
placera i en favoritmapp 
och några i en okejmapp. 

Sedan gjorde Alex och 
Rebecca sitt urval och 
väldigt snart styrde de oss 
O\K|UW�IUDP�LQRP�YnUD�¬�
olika bildspråk. En  varsam, 
följ         VDP�RFK�P\FNHW�HŲHNWLY�
coaching. 

Under workshopen hölls 
även ett par föredrag, Alex 
berättade om Magnum-
fotograferna och om sina 
fotoböcker med tyngd-
punkt på urval och redige-
ring. På workshopens sista 
dag satte alla ihop sitt eget 
bildspel med de bilder som 
valts ut under veckan. Alex 
och Rebecca Webb fram-
förde sina synpunkter om 
vilken ordningsföljd bild  -

erna skulle ha för att skapa 
rätt rytm och känsla. Som 
ÀQDO�SURGXFHUDGH�YL�HWW�
gemensamt bildspel, The 

Streets of Havanna, ackom-
panjerat av salsarytmer. Vi 
hade alla vandrat på sam-
ma gator men slutresultatet 
blev, naturligtvis, väldigt 
olika berättelser.
,�MDQXDUL�lU�GHW�GDJV�¬�����

för en ny workshop med 
paret Webb i Havanna och 
under våren kommer 
 Nordic Light att hålla en 
utställning med de bästa 
workshopbilderna tillsam-
mans med kubanska foto-
grafers bilder och Webbs 
bild    er från Violet Isle. O
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