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Utställning på Hasselblads center:
Fram till den 11 oktober visas ett urval av SEEKs bilder från Qatar på
Hasselblads center. Bilderna fotograferades till en muralmålning som
sedan februari 2009 hänger på universitet Carnegie Mellon i Doha.
Muralen, som täcker 16 meter och väger 1 700 kilo, var en present till
emirens andra fru Sheikha Mozah Bint Nasser Al-Missned, ordförande
i Qatars myndighet för utbildning, vetenskap och samhällsutveckling.
Bakom konstverket står SEEK, fotograferna Sarah Cooper och Nina
Gorfer, i samarbete med Sarahs pappa Doug Cooper.
SEEK planerar även att ge ut de samlade bilderna i en volym tre.

porträtt seek

SEEK skapar nya världar
Volym 0I uppskattades på fotomässan i Göteborg i vintras, men det är inte en traditionell
fotobok. Snarare en bildberättelse över levnadsöden. Och det är just det som är
utmärkande för seek: De möter människor, lyssnar, förevigar och präglar. Nu är
de aktuella med Volym 02 och 03 samt en utställning på Hasselblads center.
text Amy lagerman foto seek

P

å väggen hänger bildgrupperingar och post it-lappar.
Det är som att se ett manus omvandlat till fotografier,
komplett med titlar och nyckelord om vad varje scen
ska förmedla.
Framför står seek: Nina Gorfer och Sarah Cooper. Varje
grupp fotografier tolkar en levnadshistoria som seek fått
berättat för sig under sin resa i Kirgizistan, ett litet land i
centrala Asien. Kläderna är genomgående av gammalt snitt,
men med färgstarka kontraster och inslag av mönster. Ett
a4-papper på bänken nedanför tjänstgör som inspirationstavla och påminner om åt vilket håll Sarah och Nina ska
sträva genom prydliga bilder av mönster, tyger och foton.
I bakgrunden spelas folkmusik från Bali.
Sarah och Nina är som karaktärsskådespelare som går in
i en roll till hundra procent, även fast de omsätter arbetet
i bildskapande. Resultatet är sagor som svävar mellan foto
och grafisk formgivning. Hela världar öppnar sig när de
tillsammans jobbar fram sina bildberättelser. Skrivborden
är placerade bredvid varandra tre trappor upp på Tredje
Långgatan i Göteborg. Så kan de enkelt ta del av vad som
händer på den andres skärm. Här är ingenting heligt, och
en bild som vuxit fram under tre veckor kan när som helst
ändras.
– Vi är inte rädda för att döda våra älsklingar, säger Nina.
Vi ger varandra hård men bra kritik. Tittar jag på Sarahs
skärm kan jag få en idé, ta upp bilden på min egen skärm
och bygga vidare. Och tvärtom. Varje bildserie kräver sitt
eget unika bildspråk. Första bilden kan vi slita oss i håret
över i tre dagar, men så hittar vi rätt känsla, och därefter
går arbetet snabbt.

Sarah och Nina gör upp «moodboards» – inspirationstavlor – inför varje jobb. Eftersom det är de som ligger till
grund för känslan och innehållet i varje bild lägger de stor
vikt vid att de blir allt igenom rätt.
Livsöden bildmatiseras
Amerikanska Sarah och österrikiska Nina lärde känna varandra på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg
när de arbetade med ett gemensamt examensarbete. Redan
från början delade de visionen om att jobba med koncept.
Eftersom bildfilerna skickas fram och tillbaka mellan dem
vävs bådas arbete in tills det inte finns något «ditt» eller
«mitt» kvar att urskilja.
– Fast i början tänkte man att «det var jag som tog den här
bilden», säger Sarah. Det krävs vilja att jobba ihop, och efter ett
tag försvinner tanken på personlig framgång. Nu är seeks
succé vår personliga succé.
Examensarbetet resulterade i boken «seek Volym 01 –
Island».
– Den ligger i gränslandet mellan konst, dokumentär, mode
och journalistik och är inte helt lätt att kategorisera. Men
när vi jobbade fram den var vår vision att skapa något som
man vill klappa om och ha. Att uppleva boken, särskilt nu
när allt är digitaliserat.
seek kommer att fortsätta redovisa sina självfinansierade projekt i bokform. Volym 02 och 03 finns redan fotograferade och dokumenterade, och seek använder sin
lediga tid åt att definiera den rätta känslan åt var och en
av dem. Bildberättelsen om Shola ingår i «seek Volym 02
– Kyrgyzstan». Hon rövades bort från universitet när hon
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SEEK Volym 01 - Island
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«

Bilden ska sjunga,
skapa en doft eller en vind.
– Sarah Cooper.
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»

var 21 år, tvingades att gifta sig med sin kidnappare och
drabbades av Stockholmssyndromet (ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer hållna mot sin vilja utvecklar en
relation till kidnapparen, reds anm). Efter år av misshandel
valde hon ändå att lämna honom, bara för att hamna i ett
liv stämplad som äktenskapsbryterska. När Nina och Sarah
träffade henne var hon utsatt och led bland annat av dåligt
självförtroende. Just därför bad seek om att få fotografera
henne flera gånger.
– Vi visste att vi inte skulle använda alla bilderna, men
vi ville försöka stärka hennes självförtroende, förmedla att
hon var intressant, vacker och viktig, säger Nina. Bara att
någon ser och lyssnar på den enskilda människan betyder

SEEK Volym 01 – Island

«

Vi ser inte på fotot på traditionellt
sätt och är inte rädda för att skapa
något nytt. – Sarah Cooper

»

Pennsylvania och gjort en 16 meter lång väggmålning med
fotografiinslag. Intrycket av Qatar är kontraster, mycket
svart och vitt, gammalt och nytt.
– Det är också viktigt att förstå hur landet fungerar, att visa
respekt, och vara öppen för en ny kultur, fortsätter Nina.
Därför läser vi inte på om länderna vi besöker. Vi letar efter
berättelser på plats i stället. När vi besökte Island fick vi ta
del av en 200 år gammal sägen, fylld med tragik. I Kirgizistan
är berättarna kändisar, de är nästan gudomliga, och berättar
episka historier. Känns inte våra bilder som det Island eller
Kirgizistan förmedlade till oss har vi inte hittat rätt.
Allvar bakom komik
På Island hängde seek på bensinmackar och kaféer för att
träffa människor. I muslimska Kirgizistan var det inte lika
lätt, så där fick de ta hjälp av en kvinna som jobbar med ekologisk turism. Hon följde med seek in i byarna och talade
om för invånarna att Nina och Sarah var okej. Eftersom de
litade på henne öppnades flera dörrar, vilket troligtvis inte
varit fallet om de bara knackat på.
– Vi hade stor hjälp av att vara ganska unga, att vi är kvinnor
och att vi visade oss mycket intresserade av deras berättelser,
berättar Sarah. Jag tror att det skapar en trygghetszon som
får människor vi möter att känna sig avslappnade. Då blir
det lättare att bjuda hem oss, att låta oss ta del av deras liv
och att verkligen hjälpa oss att förstå mer om människorna
och platsen. Som när en stor kirgiz skrikande galopperade
med sin häst fram och tillbaka framför oss. Det är superviktigt för oss att fånga rätt stämning, medan det för honom
mer var en märklig och ganska komisk händelse i hans liv.
Komik föder allvar.

mycket. De vi fotograferar ger oss av sin tid och vi försöker
ge tillbaka något i form av uppmärksamhet och även bilder
vi tror att de kommer att tycka om.
Alla personer i seeks egna projekt söks upp på plats och
fotograferas i sina egna kläder. seek ser jobbet som att
rollbesätta en film, vilket också gör det lättare för de ovana
modellerna att förstå vad de ska göra framför kameran. Det
gör det också lätt för utomstående att direkt dyka in i en
spännande berättelse. Varje volym är unik och inspireras från
både platsen och berättelserna seek får ta del av.
– Just att vi jobbar med olika stilar är viktigt – eftersom
det är länderna som vi tolkar och som ger oss inspiration.
I Qatar har vi till exempel jobbat med en konstnär från

Skapar nya världar
Med sig på resan har seek resestudios med portabla blixtar.
Medan en av fotograferna plåtar håller den andra i ljuset och
funderar ut nya idéer. Sedan byter de plats. Den effektiva
arbetsmetoden har vuxit fram under de tre år som Sarah
och Nina har jobbat ihop.
– När seek startade kändes det mer som att vi jobbade
med design, säger Sarah. Det är först nyligen vi börjat kalla
oss för fotografer. Fast vi ser inte på fotot på traditionellt
sätt och är inte rädda för att skapa något nytt.
Det är just korsningen mellan design och foto som gör
deras bilder så unika. Form och färg blandas originellt och
känsloladdat samman till ett konstverk, vilket märktes
inte minst i deras första bok. Färgskalan är vackert dov och
konsekvent melankolisk genom både bild och text. Mellan
fotografierna finns generösa utrymmen för andningspauser,
endast smyckade av mönster, eller ord.
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Ovan och nedan
SEEK Volym 02 - Kyrgyzstan

sid 26 | Kamera & Bild

SEEK Volym 01 - Island

– Bilden ska sjunga, skapa en doft eller en vind, säger Sarah.
I början var just den speciella estetiken som gjorde att
reklambyråerna var tveksamma till om seeks bilder var
rätt i reklamsammanhang.
– Vi har vår egen stil och fick höra att konst inte skulle
fungera. Vi fotar ju inte bara, säger Nina. Men när branschen
bestämde sig för att våga ta språnget anlitade Forsman oss
eftersom vi skapar nya världar.
seek ligger bakom senaste annonskampanjen för
Göteborgsoperan som ville ha både Eiffeltornet och
Colosseum i sin annons. Och det var just bilderna för operan som en konsthandlare i Qatar ville köpa.
– Det handlar om vad vi själva vill och tycker är bra. Vi
gör vad vi vill ha i stället för att bara önska oss det. Att
reklambyråerna börjar söka upp oss mer och mer är för att
vi överraskar. «Det här har jag aldrig sett tidigare» är en
vanlig reaktion. Vi erbjuder något unikt.
– Vi gillar suddiga gränser, säger Nina. Man måste inte
vara övertydlig med att man är en reklamfotograf. Själv hatar
jag att bli matad med reklam och tycker att reklam borde ge
något åt folk snarare än att bara sälja. Den bästa reklamen är
den som väcker känslor, eller ger publiken en paus, och som
på slutet nöjer sig med att lägga in en en-linare.
Att varken Nina eller Sarah gillar att tvångsmatas är en
del av förklaringen till att ingen av dem har en tv hemma.
Informationsflödet är för intensivt och överallt bombarderas man med lock och pock från radio, tv, reklamtavlor
och tidningar.
– Jag vill vara i kontroll över vad jag tar in, säger Nina.
Samtidigt älskar jag att titta på film och låta mig inspireras – men då är det ju jag själv som bestämmer vad jag ska

SEEK består av fotograferna Nina
Gorfer och Sarah Cooper som har
sitt kontor i Göteborg. Placeringen
bredvid varandra är strategisk – så
kan de snabbt och enkelt titta, råda
eller inspireras av den andras arbete.

foto: amy lagerman
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Denna och nästa sida
SEEK Volym 03 – Qatar

se och när. Tiden som jag sparar på att inte fastna framför
tv:n används i stället till annat som ger mig mer, som till
exempel att läsa en bok.
– Själv valde jag bort tv:n redan när jag bodde i New York,
säger Sarah. Av samma skäl som Nina. När jag flyttade hit
och vi startade seek jobbade vi otroligt mycket, så det fanns
inte tid att göra mycket annat. Fast nu har vi börjat jobba
mer normalt och kan till och med ta semester.
Nina och Sarah tillbringade tre veckor på Bali i juli. Planen
var att koppla av och fira ledighet, men så köpte de ett undervattenshus. Då blev det för svårt att låta bli att fotografera
och när de kom hem hade de ungefär 2 000 bilder med sig.
Finns det inte någon risk att ni tröttnar på varandra när ni
umgås intensivt både på jobbet och på fritiden?
– Nej, vi är som systrar, säger Sarah medan hon och Nina
sätter sig tillrätta framför sina datorer. Det är jätteviktigt
att vi både kan jobba tillsammans och hela tiden skärper
vår vänskap. Vi jobbar så tätt att något annat är omöjligt. ■
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Seek
Namn Nina Gorfer.
Född 1979 i Österrike.
Bor Majorna, Göteborg.
Utbildning Klassisk fotografering och
arkitektur i Wien, samt design på Högskolan
för Design och Konsthantverk i Göteborg.
Namn Sarah Cooper.
Född 1974 i Tyskland, men uppvuxen i USA.
Bor Örgryte, Göteborg.
Utbildning Konstuniversitet i New York,
design på Högskolan för Design och
Konsthantverk i Göteborg.
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Utrustning Nina och Sarah delar på en
Nikon D300 och objektivet 18-200 mm VR.
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