
1/6Bild från ett eget projekt. Två veckor innan bröllopet tog Hajar av sig
slöjan. Inför den stora festen fixar hon håret hos frisören. Att vara utan

slöja ger henne en stark känsla av subjektivitet. (Publicerad i
GP/Fotografens val). Bild: Lisa Thanner
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Agneta Willung 15:34 - 2 mar, 2018

prestigefyllda tävling Årets bild. 8 av de 24 nominerade
fotograferna är kvinnor. Lisa Thanner från Göteborg är
en av dem.

Lisa Thanner var i många år anställd på GP och medverkar även numera som
frilansfotograf.

Att man nominerats till Årets bild innebär att också att man kommer att vinna ett
pris. Men vilket pris, eller för vilken bild, avslöjas inte förrän vid prisutdelningen.

Tävlar med vardagsbilder
Lisa Thanner berättar att hon skickat in fyra bilder och tävlar med dem i
klasserna Svenskt vardagsliv respektive Utländskt vardagsliv.

– Bilderna i Svenskt vardagsliv var en del av projektet Last night in Sweden, en
reaktion på president Trumps uttalande om Sverige. Bilderna i Utländskt
vardagsliv tog jag i Aten, till ett reportage om den internationella musikskolan El
Sistema, berättar hon.

Som frilans jobbar Lisa Thanner varierat, säger hon, med reportage och porträtt
och med egna projekt. Tillsammans med tidigare GP-kollegor har hon gjort en
bok om El Sistema och en om klimakteriet, dessutom jobbar de nu med en bok
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om Axel Adler.

Trenden med nästan bara män bryts
Tävlingen Årets bild har länge dragits med en jämställdhetsdebatt – nästan bara
män har nominerats.

Men i år bryts trenden eftersom 8 kvinnor finns bland de 24 nominerade
fotograferna.

– Det är jätteroligt för det finns många otroligt duktiga kvinnliga fotografer. Men
jag vet inte vad det beror på. Kanske har fler kvinnor skickat in bilder, tidigare
diskuterade vi ofta om män var mer benägna att tävla. Eller så finns det ett
kvinnligt bildspråk som i år har tilltalat juryn. Men jag vet inte, säger Lisa Thanner.

Agneta Willung
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Ansvarig utgivare: Christofer Ahlqvist Göteborgs-Posten, 405 02 Göteborg 031-62 40 00
Lediga tjänster Regler och villkor

Göteborgs-Posten ingår i samma mediegrupp som: Adapt Adx,
Bohusläningen, Falkenbergsposten, Göteborgs-Posten,
Björklövet, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Halmstad 7
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dagar, Varbergsposten, V-TAB, VTD, Vänersborgaren, Wallstreet
Media, Strömstads Tidning

LÄSLISTA
Klicka här för att se fler artiklar

 

Dela

Göteborgsfotograf tävlar i Årets bild http://www.gp.se/nyheter/göteborg/göteborgsfotograf-tävlar-i-året...

4 av 4 2018-04-01 22:03


