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Mode och melankoli i svenske fotografen
Carl Bengtssons första bok.
Bokförlaget Arena ger ut fotografen Carl Bengtssons första bok – Portraits. Bilderna är samlade ur den senare
hälften av en drygt 30 år lång karriär som modefotograf,
eller porträttmodefotograf som Bengtsson själv kallar sig
när han med sin personliga stil skapar bilder för såväl
svenska som internationella modeföretag och magasin.
Med Portraits visar Carl Bengtsson en rad av de bilder
som gjort honom till en av landets mest uppmärksammade fotografer. Bilderna har tidigare publicerats i flera av de stora internationella magasinen, bland andra
Financial Times’ how to spend it, Sunday Times’ Style,
Vogue och Elle.
Modejournalisten Daniel Björk skriver i en av bokens
essäer: Man skulle kunna säga att det finns två typer av
skönhet i Sverige: en uppsluppen, rosenkindad, somrig
skönhet, den andra tungsint, frånvarande, höstig. Den
första är den stora internationella exporten, med blonda svenska flickor med frisk hy och naturlig sensualitet.
Den andra skönheten är inte lika omhuldad men också
den har fått en internationell spridning, kanske främst
genom den nordiska sensibilitet som präglade Ingmar
Bergmans filmer. Detta är något jag skulle vilja kalla den
melankoliska skönheten.

Portraits ges ut i samband med att Röhsska museet öppnar Carl Bengtssons första separatutställning Carl Bengtsson – Modefotografier, som pågår mellan 17 september
och 16 oktober 2011.

Carl Bengtsson är född i Sverige 1952 och har varit verksam som fotograf sedan 1976. Han arbetar internationellt med Stockholm som bas.

Bokrelease i Göteborg sker i anslutning till vernissagen av
Carl Bengtsson – Modefotografier lördag 17 september
klockan 13.00 på Röhsska museet, Vasagatan 37–39.
(Pressvisning 16 september 10.00.)

Fotografi: Carl Bengtsson.
Antal bilder i färg och svartvitt: 106.
Essäer: Daniel Björk och Niclas Östlind
Språk: Engelska
Produktion och formgivning: Henrik Nygren Design i
samarbete med Elisabeth Häggqvist.
Utformning: Inbunden bok med inklistrad bild
(i två varianter) på omslaget, 232 sidor, 240 × 320 mm.
Varje bok levereras inslagen i ett omslagspapper.
Specialutgåva: Boken finns även i en specialutgåva, med
bok och en signerad print som levereras i en pärmlåda.
30 exemplar samt 5 artist’s proof.
Förlag: Bokförlaget Arena

Bokrelease i Stockholm onsdag 21 september klockan
17.00–20.00 på Konsthandeln, Konstnärshuset, Smålandsgatan 7. (11 utvalda fotografier kommer att visas
under kvällen.)

ISBN: 978-91-7843-365-0
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