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Aquatiques Jørgen Johansson Hent PDF Forlaget skriver: Aquatiques er det franske begreb for ”det, der
relaterer til vand”. I bogen er vi i sandhed i og under vand. I en serie fotografier taget med undervandskamera
i både hav, sø og diverse pools møder vi ”en ubestemmelig underverden, hvor skygger bliver til lys og lys til
mørke.” Ordene er fra forordet, skrevet af tidligere leder af Museet for Fotokunst i Odense, Finn Thrane. Han
skriver videre: ”Der er vandnymfer omkring os, tilsyneladende mange og forskelligartede, legende, tumlende
som delfiner, nogle med slanke grønligt lysende lemmer andre tungere og bulede…” Bogens billeder, der alle
er holdt i negativ og dermed komplementære farver i forhold til den virkelige verden, er blevet til over en

årrække i forskellige undervands miljøer og med en række medvirkende kvinder, der i alder spænder fra 20 til
75 år. Ideen opstod i forbindelse med nogle testoptagelser under vand til en dansk spillefilm, hvor Jørgen
Johansson blev fascineret af det næsten vægtløse og for det meste skjulte univers under vand, hvor kroppe i

alle størrelser pludselig bevæger sig graciøst og frit. Jørgen Johansson har tidligere udstillet på
Charlottenborg, Den Frie, Museet for Fotokunst, Overgaden, Scottish National Portrait Gallery, Galleri

Øckenlund m.m. Alligevel er Jørgen Johansson mest kendt fra filmens verden, hvor han har fotograferet film
og tv serier som: Flammen og Citronen, Frygtelig Lykkelig, Broen, Gud Taler Ud, Italiensk for Begyndere,
Bænken, Forbrydelsen, Borgen m.fl. Jørgen Johansson har tidligere udgivet bøgerne: Tuesday, January 17,

1995, 2:30 PM, 42nd Street med fotografier fra New York samt bogen: Lost and Found indeholdende billeder
lavet med polaroid kamera.
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Johansson har tidligere udstillet på Charlottenborg, Den Frie, Museet
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