Utställningar
Søren Langkilde Madsen

Fotografen

Om Søren Langkilde Madsen
Jag har fotograferat aktivt under de senaste drygt
40 år och älskar att arbeta med denna form av
uttryck.
Fokus har under många år varit natur och
förmedling av livet där ute. Människor och kultur
har också tidvis varit i fokus. Under de senaste år
har det varit ett antal projekt med dels kulturella
och dels klassiska porträtt av människor och personligheter.
Förutom mit soloarbete, har det även förekommit
en rad olika samarbeten med andra fotografer som
arbetar med andra bildmässiga uttryck och ämnesområden.
I ett samarbete med två målare arbetade vi med en
kombination av fotografi och måleri - där målet
var utställningar där dessa två former av uttryck
fungerar som en helhet.

Søren Langkilde Madsen
Fagerbo 59
2640 Hedehusene
Danmark
Mobil: +45 4079 3029
Mail: slm@fagerbo.dk
Webb: www.slm-foto.dk

Min drivkraft är förmedling av intryck och inte
minst utställningar.

Utställningar

Utställning: Natur tur

Utställning: Naturliv

Utställning: Skånska vingar

Utställning: Natur intryck

Separatutställning med naturbilder. Ett brett
spektrum av bileder av landskap, djur och
växter och dramatiska fågelbilder.

Separatutställning med naturbilder. Bilder
med primärt fokus på fåglar och landskap.
Allt baserat på den svenska natur.

Separatutställning på Löfwings galleri. Alla
bilder på denna utställning är från en enda
och mycket spännande dag i Skåne. Bilderna
visar livet bland rovfåglar en hård vinterdag.

Utställd tillsammans med målaren Inger
Wilhelmsson

Plats: Roskilde, Danmark
Period: Augusti-september 2010
Antal bilder: 43 stk

Plats: Kinna, Sverige
Period: September-november 2010
Antal bilder: 27 stk

Plats: Löfwings, Broddetorp, Sverige
Period: Januari-februari 2011
Antal bilder: 24 stk

Plats: Rådhuset Skövde, Sverige
Period: September-oktober 2011
Antal bilder: 26 stk

Förberedelserna till denna utställning pågick
under en längre period. Inger och jag pratade
om naturens skönhet, abstrakt bildmässigt
och konkreta intryck och beskrivningar. Baserat delvis mine och delvis Inger bilder skapade vi en utställning där det konkreta och
det abstrakta var inspirationen. En fantastisk
lærererig processen med syftet att förstå den
bildmässiga uttryck.

Utställningar
Utställning: Konstrundan Hjo 2012
Plats: Hjo, Sverige
Period: Maj 2012
Antal bilder: 21 stk

Utställande tillsammans med:
• Anna Garberg, skulpturer
• Urban Prybil, silversmed
• Inger Wilhelmsson, målare
En utställning där fyra olika konstformer var representerade.
Utställningen var dels inomhus i form av fotografi, måleri, silver
smycken samt små skulpturer och dels utomhus i form, av skulpturer och fotografier på tyg. En mångsidig och fin sammanställning
av bildmässiga uttryck.

Utställning: Naturstunder

Utställning: Natur oplevelser

En del av utställningen hänger fram till April
2014

Utställaren tillsammans med Gorm Skovsted

Plats: Rådhuset Skövde, Sverige
Period: November-december 2013
Antal bilder: 26 stk

Separatutställning med naturfotografering.
Bilder med primärt fokus på fåglar och landskap. Allt baserat på svensk natur.
Uteslutande bilder på duk och i storlekar från
20x20 cm upp till 120x50 cm.

Plats: Rådhuset Lejre, Danmark
Period: Januari-april 2014
Antal bilder: 33 stk

Två naturfotografer med olika bildmässiga
uttryck. En stor utställning med totalt 48
bilder.
Utställningen kompletterades med en publik
kväll med föredrag om bildsyn, innehåll och
teknik.
Bilder dels på papper och och dels på duk - i
storlekar från 20x20 cm upp till 120x50 cm.

Utställningar

Utställning: Fotografens møde med
dansen

Utställning: Fotografens møde med dansen og musikken

Utställningen gjordes i samarbete med Åben
dans teatern i Roskilde. Bildmaterial och
intryck samlades under förberedelserna för
föreställningen Butterflies.

Bildmaterial och intryck samlades under
förberedelserna för föreställningen Made in
Roskilde (2012). Ur detta skapades utställningen. Vernissage hölls i samband med premiären
av föreställningen.

Plats: Roskilde, Danmark
Period: Februari 2012
Antal bilder: 57 stk

Vernissage hölls i samband med premiären
av föreställningen.

Plats: Roskilde, Danmark
Period: Oktober 2012
Antal bilder: 107 stk

Utställning: 15 fotografer på Musicon
Plats: Roskilde, Danmark
Period: Mars 2012
Antal bilder: 78 stk

Jag ledde ett stort projekt som resulterade
i en utställning tillsammans med 14 andra
fotografer.
Projektet sträckte sig över en period på 9
månader och spredde sig över aktiviteter som
musik och dans samt konstformer såsom
måleri, keramik och skulptur, design företag,
skater kultur och inte minst omvandlingen av
ett stort gammalt industriområde.

Utställning: Mødet med Dansen
Plats: Hvalsø, Danmark
Period: September 2012
Plats: Rødovre bibliotek, Danmark
Period: Mars 2013
Antal bilder: 57 stk / 63 stk

Båda utställningarna tillsammans med målaren Bonnie Spliid
I samarbete med Bonnie skapades två utställningar med bakgrund i dansföreställningen
Butterflies på Åben dans teatern.

Naturfotografi

Dans och teater

Kultur och industri

Material under utveckling

Utställningstyper
Separatutställningar

Ungefär hälften av utställningarna har varit separatutställningar. Det bra med dessa
är att jag lättare kan bygga en helhet och på så sätt skapa en resa i upplevelser för de
som ser utställningen.

Samarbete

Jag har arbetat tillsammans med målare, skulptör och silversmed. Detta har resulterat i flera gemensamma utställningar.

Målaren Bonnie Spliid

Tillsammans med konstnären Bonnie Spliid har jag haft två utställningar med
bilder från dans och teatervärlden. Mina bilder är gjorda i samarbete med en dans
teater och Bonnies bilder har skapats i samarbete med mig. Vi arbetar med vår
egna uttryck - ärlig med våra medier, men samtidigt skapede ett samlat verk.

Konstnären Inger Wilhelmsson

Tillsammans med målaren Inger Wilhelmsson har jag haft två utställningar. Den
första var en ren samarbete med Inger. Vi började med en hand Inger anstrakte
naturliga universum och även min naturfotografering. Bortsett från detta, valde vi
delvis fotografier och för det andra, arbetade Inger på bilder inspirerade av fotografierna. Det är två väldigt olika uttrycksformer, men trogna vårt eget uttryck.

En fotograf, målare, skulptör och silversmed

Vid en utställning har jag ställt ut tillsammans med en målare, Inger Wilhelmsson, en silversmed
Urban Prybil och skulptör Anna Garberg. Utställningen var delvis inomhus och delvis utomhus.
Över de fyra olika uttrycksformer vi fick utställning etablerad. På denna utställning hade jag bland
annat stora bilder på tyget där solljus och skugga från träden bidragit till att forma bilden.

Projekt och samarbete med en grupp fotografer

Under 2011-2012 avslutade jeg ett stort projekt med 14 andra fotografer. Projektet skildras de olika
aktiviteter i ett stort kulturprojekt i Roskilde. Jag ledda projektet och organiserade utställningen. På
utställningen hade vi över 200 enskilda verk.

Samarbete med en dansteater

Två gånger har jag arbetat med en teater. Båda gångerna jag följde förberedelserna för en
föreställning. Tanken var att skapa en utställning som tar betraktaren in i den kreativa processen
bakom en dansföreställning. Båda gångerna jag har haft vernissage samma dag som föreställningen
hadde premiär. Utställningarne hängde så länge föreställningen var på affischen.

Montering och upphängning
Traditionellt Monterad

Detta är den traditionella formen för utställningar av fotografi. De bilder som framställs på kvaliteten
på papper. Montera sedan i en sandwich med svart eller vit matta fram och stödja kartong bakom.
Bilderna är monterade i bildramen.

Canvas på ram

De bilder som produceras på kvalitet duk. En noggrann teknik garanterar en fullständig och djup
nyans av bilden. Bilderna monteras upp på en ram med en vikta kanten på duken för att se till att
ramen är neutral är en naturlig del av bilden. Det ger frihet att hänga utan ram. Det ger ett lätt och
enkelt uttryck med fokus på bilderna. Bilderna kan sedan monteras i en traditionell bildramen.

Tyg banner

De bilder som produceras på tyg med en ren vit bakgrund. En noggrann teknik garanterar en
fullständig och djup nyans av bilden. Denna teknik används typiskt för höga banners eller bilder att
ställas ut utomhus.

Ur våra nya insikter kan mogna en livskänsla, som låter oss ödmjukt
acceptera vår anspråkslösa roll i helheten men samtidigt fyller oss med
vördnad inför det stora att vara en del av denna helhet.
(Fritt efter Rolf Edberg)

