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Läs ett provkapitel här>> "När jag läser och bläddrar fascineras jag av det starka internationella inslaget och i
hur hög grad dessa fotografer i decennier dominerade svensk fotografi med sina högklassiga bilder. Måtte
boken bli en inspirerande grundbult i all fotoutbildning!" Karlstads-Tidningen "Vilken bok!" Gefle Dagblad
"en diger samlingsvolym baserad på tio enskilda biografier: avspänt berättade, myllrande, anekdotiska..."
Sydsvenskan "Slösande rikt illustrerad" Per Hjertzell, Folket "Boken läser man med stort intresse och bläddrar
nyfiket fram de klassiska bilderna. Bilder som både berör och öppnar minnesbanken." Christer Olsson, Nya
Kristinehamns-Posten Det framgångsrika fotografkollektivet Tio Fotografer bildades den 10 oktober 1958. Tio
Fotografer bestod av Sten Didrik Bellander, Harry Dittmer, Sven Gillsäter, Hans Hammarskiöld, Rune
Hassner, Tore Johnson, Hans Malmberg, Pål-Nils Nilsson, Georg Oddner och Lennart Olson. Kollektivet kom
att få stor betydelse för hur svensk fotografi utvecklades under andra halvan av 1900-talet. För första gången
ges nu en samlad bild av de tio fotograferna, av deras liv och arbeten.
Bokens omfattande bildmaterial med ett hundratal välkända fotografier vittnar om internationell toppklass.
Här finns även bilder som inte visats tidigare. Per Lindström är adj professor i fotografi vid Mittuniversitetet i
Sundsvall, och utvecklingsredaktör på Sydsvenskan i Malmö. Han har bevakat svensk fotografi i över trettio
år: som redaktör för Aktuell fotografi, bildchef på Sydsvenskan och som flitig författare av fotoböcker.
Buy Svart på vitt om Tio Fotografer 1 by Per Lindström, Måns Winberg, Johan Laserna (ISBN:
9789185873494) from Amazon's Book Store. Med utställningen firar bildgruppen med samma namn sitt
50-års jubileum. Svart på vitt om Tio Fotografer: Amazon. 300 kr på Tradera: Barnens Älsklingar Bom Bom
Småbarnens Bok 2005 Fast pris - köp nu. I samband med femtioårsjubileet och utställningen utkommer Per
Lindströms bok Svart på vitt om Tio Fotografer (Historiska Media, Lund 2008). com. Per Lindström, Svart på
vitt om Tio Fotografer, Lund 2008 Jan Brunius, ”Om textilkonstnärinnan Barbro Nilsson och hennes son

Pål-Nils,. – Många frågar mig om hur det kändes på 60-talet. Everyday low prices and free delivery on
eligible orders. Per Lindström speglar gruppen Tio Fotografer i en diger volym. 00 kr. på Tradera: Svart På
Vitt Om Tio Fotografer Fast pris - köp nu. Inte minst Lennart Olson framstår i en klass för sig med sina
fulländade studier av broar i svart och vitt.
Logga in för att reservera. Fotograferna Sten Didrik Bellander, Harry. Det var en grupp fotografer (alla
senare stora namn). Toggle navigation. 6. Tank 1-46.

