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BESKRIVNING

Simon Bergs realistiska fotografi låter oss betrakta världen ur ett mer fysiskt perspektiv än det vi är vana
vid. De klaustrofobiskt närgångna bilderna av kroppsdelar och andra vardagliga ting överskrider gränsen
för vårt seende, och tränger djupt in i objekten själva. Som den fot, som inte längre kan betraktas som fot,
då uppmärksamheten läggs vid detaljerna; de krökta tårna som pressas mot golvet, den blodfyllda hudens
mönster och de vassa naglarna som långsamt tränger sig ut ur köttet. Men (III) är också ett personligt
projekt vars kretsande kring objekt präglas av såväl vemod som en längtan till det som en gång var. Det
blir instängt och kvavt och scenen denna asociala realism utspelar sig på är omgiven av ett kompakt
mörker som inte låter blicken fly undan. Simon Berg föddes 1983 i Boden i Norrbottens län. Han är
utbildad på Högskolan för fotografi vid Göteborgs Universitet 2007-2012. Boken (III) är hans tredje bok.
Tidigare utgivna:Apan är rädd, Blackbook Publications (2009)The pleasure of sucking and accepting
things into the mouth (2008).(III) av Simon Berg Box med 42 st fotografier från serien (III). Omslag med
handgjord fläck. 200 exemplar (numrerade). 172 x 213 mm (box).120 x 100 mm (bilder).Tryckt i
Göteborg. Isbn: 978-91-978317-3-4Blackbook PublicationsBlackbook Publications ger ut artist books
av skandinaviska konstnärer och fotografer sedan
2009.www.simonberg.comwww.blackbookpublications.com
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

iii.co.uk/ - Markets today

Looking for the definition of III? Find out what is the full meaning of III on Abbreviations.com! 'Interstate
Identification Index' is one option -- get in to view ...

The Godfather: Part III (1990) - IMDb

Magasin III i Stockholm är en av Europas ledande institutioner för internationell samtidskonst med
temporära utställningar och en permanent samling

Home - Insurance Institute of India

While Innovative can point to nearly 40 years of software development and advancements, we know that
our history is not enough. It's the lessons we've learned ...
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