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9till5 - Ny fotoutställning på Arbetets
museum
Arbeta för att leva. Leva för att arbeta.
För andra året i rad visar Arbetets museum bilder av tjugofem studenter på
Fotoskolan i Gamleby. I år har eleverna valt att tolka temat Arbete. Resultatet
är utställningen 9till5 som öppnar den 30 maj 2015. Media inbjuds till
förhandsvisning på torsdag den 28 maj kl 10.00.
Tjugofem studenter har under våren 2015 valt att tolka temat Arbete i
fotografisk bild. Resultatet är en utställning med gestaltningar som bland
annat tolkar kroppsarbete, hur det en gång var och hur samtidens
hälsoproblem har förändrat synen på ordet. Porträtt, stilleben, iscensatt

fotografi och montage är exempel på utförande. Här finns till och med något
verk i den dokumentära traditionen.
Hur eleverna har valt att tolka arbete skiftar brett. I utställningen får bland
annat begreppet kroppsarbete en ny innebörd och vi kan se gestaltningar av
den hårda vägen till framgång i kreativa yrken. Ett verk visar den historiska
textilstadens queerperspektiv, ett annat visar vad man får offra för att ligga
på topp.
Några har ägnat sig åt att skildra konsekvenserna av ett alltför stort fokus på
arbete; utbrändhet, en känsla av otillräcklighet och kraschade relationer.
Priset att alltid vara uppkopplad är högt. Det som förenar alla dessa uttryck är
en kärlek till den fotografiska bilden och de inneboende möjligheter den ger
att kommunicera personliga reflektioner, sinnesstämningar och upplevelser.
Fotoutställningen 9till5 visas på Arbetets museum under tiden 30 maj till 20
september.

PRESSINBJUDAN
Media inbjuds till förhandsvisning torsdag den 28 maj klockan 10.00.
Medverkar gör elever från Gamleby fotoskola.

På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi
samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från
vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!
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