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Hemligheten bakom de vackra gråskalorna är det analoga 
kunnandet. Under sin college-tid i USA läste Ryan Garrison 
foto och tog tidigt kontroll över fotograferingen. Bilden ska 

sitta direkt, utan räddning i bildbehandlingsprogram. 
Och även fast mörkrummet numer flyttat över till datorn 

har egentligen ingenting förändrats. 
text amy lagerman foto ryan garrison

Han lever 
för att plåta

galleri ryan garrison

modeller (från vänster till höger) Linnéa, Anna, Kari and Julia ansvarig sminkös Geraldine englund
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Ryan Garrison är på uppgående inom mode-
fotografin och drivs av viljan att uppnå per-
fektion. På plats fotograferar han sparsamt 

och känner direkt när han fått bilden han ville ha. För 
att få just den bilden är han engagerad hela vägen, 
från kläder, smink och hårläggning till hur modellen 
ska posera. Att förarbetet innan plåtningen tar flera 
gånger så lång tid som själva fotograferingen är inget 
han funderar nämnvärt över, det kommer liksom på 
köpet. Bilderna han sparar samlas i portfolion och 
visar både klassiskt rena motiv och vackert skitiga. 
Resultatet är både intressant och uppseendeväckande. 
Portfolion ger dessutom en hint om rastlösheten som 
driver honom vidare.

– Jag kan inte hålla på med samma sak för länge, 
säger Ryan. Även om jag gillar den rena bilden kan 

jag bli uttråkad och längta tillbaka till det skitiga. 
Och tvärtom.

Plåtar på noll i budget
Ryan har blivit hård när han bedömer vilka av bil-
derna som ska sparas. Tack vare det går jobbet smi-
digare och han känner sig mindre stressad. Oftast 
vet han redan när han tagit fotot om den sitter, men 
han kollar ändå igenom bilderna i kameran innan 
de tankas över till datorn. De han inte gillar raderas 
utan pardon. Ungefär tre fjärdedelar åker direkt till 
papperskorgen redan efter första genomgången.

– Kill your darlings. Det är viktigt att du gillar bilden 
direkt, inte sen. Här och nu är det enda som gäller.

Arbetsmetoden är effektiv. På tjugo minuter väljer 
Ryan ut drygt 15 bilder som han bedömer vara värda 

att ha kvar. Därefter skapar han en mapp där den absolut bästa bilden 
från plåtningen hamnar, tillsammans med ytterligare tre reservbilder. 
Därefter får varje bild max 30 minuter i editeringstid.

- Idag känns det som man riskerar att bli mer datanörd än fotograf. 
Men uppdragsgivaren vill inte betala för att du sitter och gör bilderna 
snygga i Photoshop. Som fotograf ska du ju vara ute och plåta.

Ryan jobbar löpande med att bygga upp sin portfolio och försöker under 
tiden hålla kostnaderna nere. Att plåta med noll kronor i budget är ett både 
spännande och roligt koncept. Det är en utmaning att låna ihop kläder, 
hitta en tid som fungerar med make-up-artist, modell och assistenter och 
dessutom hitta bra miljöer. Allt måste ju hända på fritiden.

Svartvitt med fart
Särskilt Ryans svartvita bilder fick mycket uppmärksamhet på webben 
redan från början.

- Det vita ska vara så ljust det går utan att bli utfrätt, medan det svarta 
ska vara så mörkt som möjligt och ändå visa detaljer. Särskilt viktigt är 
det i modefoto – där vill man ju se texturen i kläderna. Konstrasten pushar 
bilden, men får inte ta över helt. 

modell emelie Ö smink Geraldine englund

Ryan GaRRison
Ålder 30

Familj frun Linda och två barn i åldrarna fyra 
och sex år.

Bor falun. född och uppvuxen i Phoenix, 
Arizona, USA.

Utrustning: Använder i huvudsak Canon eos 
5D, favoritobjektiven 24-70 2.8 och 17-40 4.0, 

samt elinchromeblixtarna elinchrom Ranger Rx 
Speed AS. 

yrke: frilansfotograf på heltid. Kommer att 
medverka med ett modeinslag i varje nummer 

för tidningen Nolltvå med start januari 2009.

modell Linda-Marie Brännvall smink Maria G



sid 38 | Kamera & Bild galleri | Ryan Garrison | sid 39 

– Det är slöseri 

meD tiD att förlita 

sig på photoshop. 

Visst kan pro-

grammet ge 

bilDen en kick, 

men Det hela 

hanDlar om att 

kunna sin utrust-

ning och ta bilDen 

rätt från början.

Det var inte förrän ganska nyligen Ryan 
verkligen började gilla starka färger i foto-
grafierna. Tidigare hade han plåtat i skuggan 
eftersom han inte tyckte om det hårda sol-
ljuset. Färgerna dämpades och han jobbade 
mycket med kort skärpedjup. Behövdes det 
suddade han till bakgrunden ytterligare i 
Photoshop. När han började jobba med 
studioljus öppnades en helt ny värld.

– I början var det lite skrämmande. Jag 
tänkte «shit, vilken blå himmel och vil-
ket grönt gräs». Men resultatet blev bra, 
och jag fick veta att flera andra fotografer 
som såg resultatet gick ut och köpte egna 
Rangers efteråt.

rätt in i kameran
Idag kör han på som han gjorde med sin 
analoga kamera. En period minns han som 
för Photoshopinriktad.

– Det är slöseri med tid att förlita sig 
på Photoshop. Visst kan programmet ge 
bilden en kick, men det hela handlar om 
att kunna sin utrustning och ta bilden rätt 
från början.

Ljussättningen lärde han sig från mode-
magasinen. Genom att läsa av skuggorna 
förstod han hur ljuset skulle placeras och 
kunde omskapa bilderna själv. För att få det 
rätt redan från början ljusmäter han hellre än 
att kolla av histogrammet i kameran.

– Men förutom att den tekniska biten ska 
sitta måste man komma ihåg att tänka på 
vad som händer i bakgrunden. Dramatiken 
ska skapas direkt i kameran.

Känd på internet
Ryan registrerade sig på modellbilder.se, 
en webbsida där modeller och fotografer 
möts för att jobba ihop. Han lade upp ett 
urval av bilderna han redan hade i port-
folion och uppmärksammades direkt av 
medlemmarna. I början fick han hård kri-
tik för sina foton, bland annat för kom-
positionen. Fast han uppskattade delar 
av responsen.

– Ärligt talat skiter jag i vad folk tycker, 
jag ändrar inte min stil för att behaga. 
Kompositionen är typisk för mig och den 
har inte förändrats så mycket. I skolan där 
jag pluggade foto sa en lärare att jag hade bra 
känsla. Samtidigt är konstruktiv kritik guld 
eftersom den ger mig tillfälle att tänka över 
mina bilder.

Nyligen avslutade Ryan sitt medlemskap på 
modellbilder.se, men kontaktas fortfarande 
av folk som vill jobba med honom. En kom-
bination av målmedvetenhet och bristande 

tid gör däremot att han inte hoppar på alla 
erbjudanden. Istället går han gärna tillbaka 
till sitt upparbetade kontaktnät, eller vänder 
sig till renodlade modellagenturer som till 
exempel Nocturnal Models.

stämplad som perfektionist
Idag jobbar Ryan som frilansfotograf. Bland 
annat kommer läsaren av magasinet Nolltvå 
att se hans fotografier i månatliga modeinslag 
med start januari 2009. Jobbet passar honom 
perfekt, för hans långsiktiga mål är att komma 

så långt det överhuvudtaget är möjligt inom 
modefoto på den internationella marknaden. 
Samtidigt vill han alltid kunna plåta egna pro-
jekt och ha tid att göra vad han själv vill.

– Jag har två barn och måste verkligen plane-
ra tiden. Ska du försörja dig som modefotograf 
ska du hellre plåta än att gå ut och supa med 
kompisarna. Man måste leva för modefoto, 
annars finns det andra som gör det och som 
tar din plats. Du kan inte tänka på något annat. 
Det hela är en svår balansgång, särskilt om du 
har familj. Men jag tror det är värt det. n

– förutom att Den 

tekniska biten ska 

sitta måste man 

komma ihåg att 

tänka på VaD som 

hänDer i bakgrun-

Den. Dramatiken 

ska skapas Direkt i 

kameran.

modell Linnéa M smink Maria G

modell Anna S
smink Geraldine englund


