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ANDERS SÄLLSTRÖM
Anders Sällström, född 1968, är uppväxt i Halmstad och är
en etablerad reklam- och konstfotograf.
I Sällströms bilder är det oftast människan som står i
centrum. Vare sig det handlar om porträtt eller situationsfotografering har man en känsla av att modellerna visar
sina egna personligheter. Det handlar om att bilderna
komponeras med ett mänskligt perspektiv och det syns
att Sällström ha en unik förmåga att få ovana modeller att
slappna av och känna sig naturliga.
Sällström är självlärd och har gått en lång väg från
nyhetsfoto, främst inom musik, till reklamfoto- och fotokonst.
I den egna studion arbetar han idag som reklamfotograf
med inriktning på bilder med ett mänskligt perspektiv.
Under senare år har Anders Sällström alltmer kommit att
uppmärksammas för sin fotokonst. Skapande på egna
villkor har resulterat i ett tydligt och unikt bildspråk.
2014 öppnar Anders portarna till Sällström Photo Gallery
i Halmstad med målet att stärka fotokonstnärernas roll,
detta genom att ställa ut såväl egna som andras bilder.

Du läser om en av sex konstnärer som är utvalda att ingå i Götessons
Nordic Art Signature Series. Verken uppgår i serien till max 100 stycken
per konstverk för ökad exklusivitet och levereras tryckta och inramade
på Götessons ljudabsorberande tavlor. Format är beroende på
konstverkets utformning.

Sällströms bilder i Nordic Art Signature Series har en
egen historia. I samband med en reklamfotografering i en
gammal industrilokal fascineras Sällström av de patinerade
väggarna som han beslutar sig för att fotografera. När
han senare inför en rockfotoutställning ska göra ett urval
av sina bilder på artister kommer han att tänka på de
gamla väggarna som med sin stenaktiga krackelering får
tjäna som bakgrund till bilderna på bland annat Billy Idol
och Steven Tylor. Sällströms fotocollagekonst i serien är
därmed gjord av samma bildkonstnär över en tidsperiod
på mer än 25 år.
Ett urval av utställningar
Stadsgalleriet, Halmstad
Artyfact Gallery, Båstad
Hotell Tylösand, Tylesand
Sällström Photo Gallery, Halmstad
http://www.sallstrom.se

