MEDIATIEDOTE 28.5.2018
JULKAISUVAPAA HETI

Maailman muotikuvaajien eliittiin
lukeutuvan Camilla Åkransin ainutlaatuinen
näyttely esillä VB-valokuvakeskuksen kesässä
VB-valokuvakeskuksen vuoden 2018 kesänäyttely nostaa valokeilaan kansainvälisen
muotivalokuvauksen huipun. Maailmankuulun ruotsalaisen muotivalokuvaajan Camilla
Åkransin näyttely My Secret Garden on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka on Camilla Åkransin
eksklusiivisesti VB-valokuvakeskukselle kuratoima kokonaisuus. Ensimmäistä kertaa esillä
oleva näyttely yhdistää valikoiman Åkransin tuotantoa vuodesta 2003 nykyhetkeen sisältäen
myös uusia teoksia, jotka on toteutettu nimenomaan tätä näyttelyä ajatellen.
Kesänäyttely keskittyy Åkransin kuviin naisista ja kukista, jolla hän pyrkii kuvaamaan
ajatustaan. “Esitän naiset sellaisena kuin haluaisin itse tulla nähdyksi. Haluan näyttää kaikki
puoleni, niin sen kauniin kuin myös sen piikikkään ja hiomattoman. Naiset ovat kuin kukkia”,
kuvailee Åkrans. Näyttely juhlistaa naisia heidän kaikissa muodoissaan – ilmaisemalla
aistillisuutta ja haavoittuvuutta, kuin myös voimaa ja vahvuutta. Kukkien ja orgaanisten
elementtien jatkuva infuusio tuo esiin symboliikan, joka korostaa naiseuden ydintä ja
olemusta. Åkransin teostensa esteettisiä ominaisuuksia voidaan kuvata sanoin ”minimalistinen
aistillisuus naisen ehdoilla”. Hänellä on mieltymys käyttää orgaanisia ja eläviä elementtejä
valokuvissaan ja hän haluaakin ilmaista työssään ennemmin vapautta ja fantasiaa kuin
realismia.
Camilla Åkrans on toiminut muotikuvaajana vuodesta 1996 lähtien. Hän oli yksi ensimmäisistä
valokuvaajista, joka liittyi maineikkaiseen ruotsalaiseen LundLund kuvatoimistoon. Uransa
alkuvuosista vuoteen 2003 hän toimi pääasiassa Ruotsissa ja muualla Euroopassa tehden
säännöllisesti toimeksiantoja Ruotsin, Iso-Britannian ja Italian ELLE ja Wallpaper -lehdille. Hän
oli myös osallisena luomassa silloisen uraauurtavan ruotsalaisen pop-kulttuurilehden Bibelin
tyylisuuntaa. Näinä vuosina hän sai useita palkintoja ja tunnustuksia, hänet esimerkiksi
palkittiin ”Vuoden valokuvaaja” -nimikkeellä kolme kertaa ELLE gaalassa.
Vuonna 2003 Åkrans pestautui kansainvälisen Management+Artists kuvatoimistoon, joilla on
toimipisteet New Yorkissa, Pariisissa ja Milanossa. Näin ollen hänen työkenttänsä laajentui New
Yorkiin ja Parisiin toistuvilla toimeksiannoilla kansainvälisille muotitaloille mukaan lukien
Missoni, Hermès, Chloé, Jil Sander, Diane von Furstenberg ja Blumarine. Lisäksi Camilla
Åkransilla on usein toimeksiantoja maailman johtaville muotilehdille, joista mainittakoon mm.
Vogue Italia, Vogue Japan, Vogue US ja Harper’s Bazaar US. Hän on tehnyt paljon
yhteistyötä maailmanluokan julkkisten kanssa ja kuvannut mm. Rihannaa, Jennifer
Lopezia, Victoria Beckhamia ja Nicole Kidmania. Fotografiskan ensimmäisessä näyttelyssä
Fashion! hän oli yksi kolmesta ruotsalaisista näytteilleasettajista, jotka kuuluvat maailman
muotivalokuvaajien eliittiin. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa kansainvälisissä
näyttelyissä.
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Puutarhan portit auki yleisölle, paljon toivottu kesäkahvila
avautuu
Åkransin upeat kuvat johdattavat katsojan sisänäyttelytiloista myös VB-valokuvakeskuksen
puutarhaan keskelle Kuopion vanhaa puutalokorttelia. Puutarhasta avautuva Barson kellari
tarjoaa ennakkomaistisia syksyn näyttelystä. Tilassa nähdään Atelieri O. Haapalan Like One
of Your French Girls kokonaisuus, joka esittelee tekijäkaksikon burleski- ja budoaarikuvia. VBvalokuvakeskuksen ihastuttava piha-alueen portti on avoinna kesällä kaikella kansalle.
Puutarhassa virkistäytyminen ei siis edellytä näyttelylipun lunastamista. Aukioloajat nivoutuvat
pihassa toimivan kesäkahvilan aukioloaikoihin. Paljon toivottu kahvilatoiminta toteutetaan
yhteistyössä Savonian kanssa, kahvilaa isännöi Joonas Tolvanen.
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