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LANDSCAPES

Cai Weidong
Född 1978 i Gansu

En bok av porträtt, självporträtt, landskap och ytor 
som ibland gränsar till klassiskt måleri. Vackert och 
brutalt på samma gång, så fint att den lilla boken 
på bara 39 sidor i A5-format förtjänar ett eget 
kaffebord.

– Jag tror att fotografi är ett sätt att ändra människors 
tankebanor. Folks tankar förändras nu. Det är inte som på 
den gamla tiden när tankarna kom från något naturligt 
eller medfött. Nu tittar människor in på sig själva från 
utsidan.

Fyra små rätter
– Den nya 
generationen

Rong Rong har även gjort 
sig till förläggare med ett 
litet boktryckeri i anslut-
ning till Three Shadows. 
Senast i raden av publi-
ceringar är fyra små 
böcker av unga lovande 
fotografer i Kina.
TExT linus höök
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New Photo
i gruppen som drev och 

publicerade sig i new 
Photo fanns förutom 

Rong Rong och liu Zheng 
ytterligare namn att 

lägga på minnet:
Hong Lei

Zhao Liang
Zheng Guogu

Zhuang Hui
Qiu Zhinjie

San Mao
Jiang Zhi
An Hong

SAMALADA
Adou
Född 1973 i Sichuan

Om man skulle hitta ett bildarkiv 
med gamla glasplåtar som glömts 
bort, och fotografen visat sig vara 
konstnärligt lagd, då skulle bilderna 
förmodligen se ut ungefär som 
Adous i Samalada. De 124 sidorna 
ger en kompakt känsla av att vara 
övergiven i en samtid väldigt långt 
borta.
 
– Det är ingen skillnad för mig att ta 
självporträtt eller att ta bilder på andra. 
Kameran kanske är riktad utåt, men 
vare sig jag vill eller inte, avslöjar den 
alltid mig själv.
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THE DAYDREAMS OF
Qiu

En bok fylld av 
gatufotografering i en värld 
delvis utan gator. Det är 
suddigt, klassiskt, modernt, 
dokumentärt och känsloladdat 
i en blandning som funkar mot 
alla odds.

– Jag vet nog fortfarande inte 
vad fotografi är, obstinat bär jag 
ändå med mig en pocketkamera 
och skjuter. Jag tror att sättet 
jag ser på min omvärld styrs av 
utanförskap, irritation, blyghet 
och nostalgi. Och innerst inne tror 
jag att min pocketkamera kan 
rädda mitt själsliga kungarike.

FALLING AWAY
Lu Yangpeng
Född 1984 i Fujian

I boken finns gott om långa 
slutartider, bildsekvenser som 
filmiskt bjuder till små historier, 
nakna kroppar och stor fascination 
av kontrasterna mellan ljus och 
mörker.
 
– Tidigare, stunder när jag inte kunde 
måla, skrev jag för fullt. Och när jag 
inte kunde skriva, målade jag. Men 
när jag lärde känna kameran var det 
som att jag varken kunde skriva eller 
måla längre. Det enda jag kan sedan 
dess är att fokusera alla mina känslor 
på fragment om en 30-dels eller en 
60-dels sekund vardera.


