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Tid: Tisdag 24 januari klockan 10.00
Plats: Norrbottens museum

Serkan Günes, landskapsfotograf:

Landskap inifrån
En fotoutställning med den flerfaldigt prisbelönte landskapsfoto-
grafen Serkan Günes öppnar 25 januari på Norrbottens museum. 
I början av vecka 4 hänger han utställningen på museet, och finns 
på plats under pressvisningen.

För Serkan Günes handlar fotografering om att det måste få ta tid. Motiven söks 
med träskidor på fötterna i meterdjup snö, på vandringar i vida fjällandskap med 
tält som nattläger eller vid den lilla bäcken runt den egna husknuten. 

Det är aldrig en fråga för Serkan att ”knäppa av en bild” i språnget. Istället är 
det ett kreativt arbete i flera led som är hans metod: Att finna ett motiv, montera upp 
ett kamerastativ, komponera motivet och till sist trycka på knappen. Efterarbete i 
dator är minimalt lite.

Serkan fotograferar bara natur och det är det personliga i landskapet som han 
vill åt, och det finner han ofta i förgrunden. Det stora berget i fonden till exempel 
är alltid sig ganska likt, men i förgrunden sker årstidernas ständiga förändringar: 
Vattnets skiftningar, blommor och växtlighet kommer och går och färger förändras 
med ljuset. Serkan älskar ljuset och försöker ständigt bemästra det i sina bilder. 

En annan viktig komponent i Serkans bilder är att de kan kännas beskurna. Bilden 
fortsätter utanför ramen och det är upp till betraktaren att fantisera ihop resten.

Serkan Günes är född 1980 i Istanbul och är bosatt i Gällivare sedan 2015.  
Han har rest och fotograferat i runt 40 länder, men det är i Gällivare och Lappland 
han känner sig hemma. Det är de tydliga årstiderna och den unika midvintern som 
gör att Serkan trivs så bra i norr. 

Serkan började fotografera vid 22 års ålder och det var genom kameran han 
upptäckte den svenska naturen och det nordiska ljuset. 

Som förste svensk vann Serkan det prestigefyllda Eric Hosking Award som varje 
år anordnas av BBC Wildlife och Naturhistoriska museet i London. Naturvårds verket 
har utnämnt Serkan Günes till Årets Naturfotograf 2009. Han är vida publicerad i 
Skandinavien, Turkiet, England, Frankrike, Tyskland, Holland och Japan. 

Utställningsperiod: 25 januari–30 april 2023

Pressbild: Stora Sjöfallet nationalpark, Swedish Lapland (september 2021).  
Foto: Serkan Günes.
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