1

2019-04-05

God Has No Favourites
(Tanrı Ayrım Yapmaz) - Fujifilm UK,
fotoğrafçı Lauren Forster‘ın
dokunaklı sergisine sponsor oluyor
Bu ay Londra‘da, ödüllü portre fotoğrafçısı Lauren Forster’ın, annesinin son aylarını
konu edinen görülmeye değer tek kişilik sergisi vardı. 8 - 22 Mart tarihleri arasında
Salvation Army galerisinde sergilenen ‘God Has No Favourites’ çalışması, Forster’ın
bugüne kadar yaptığı en hüzünlü ve zorlayıcı fotoğraf çekimi oldu. Forster’ın bu
dokunaklı çalışması, yapılan işin kalitesine ve serginin estetik yapısına vurgu yapan
çok sayıda insanı da galeriye çekmeyi başardı.
Yaşadığı deneyimi özetleyen Lauren düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Bu proje, içeriği itibarıyla çok kişisel bir çalışma olduğu için Fujifilm bu serginin açılmasına sponsor olmayı teklif ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadım. Çalışmanın temel
hatlarını tamamlamıştım ve sıra bir sergi planı yapmaya gelmişti, ama bunu nasıl
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yapacağımdan pek emin değildim, o yüzden Fujifilm‘in benimle iletişime geçmesine çok sevindim.”
Ve şunları ekledi: “Fujifilm, çalışmamı baz alan bir yazı dizisi çıkarmaya karar verdi
ve sil baştan bir sergi hazırlamanın zorluklarını aşmaya odaklandı. Bayeux profesyonel laboratuvarı bana birleştirme ve baskı çalışmalarında yardımcı oldu ve
beni, bazı görüntüleri daha büyük ölçekli basmaya teşvik etti, çünkü Fujicolor Crystal Archive Professional Paper – Maxima ile elde edilen çıktı şahane görünüyor.
Ziyaretçilerin arasında, baskıların bu alanda çok iyi göründüğünü dile getiren çok
sayıda kişi oldu. İlk özel gösterim gerçek anlamda unutulmaz bir olaydı ve arkadaşlarımın, ailemin ve sektörden insanların çalışmamı yakından görmelerini sağladı.
Bu etkinlikte çok muhteşem yorumlar aldım. Aylar süren planlama aşamasından
sonra projenin nihayet bir araya getirilmesini ve galeri duvarına asılmasını görmek
müthişti.
Açılış gecesi de muhteşem bir deneyimdi ve bundan sonra daha sıkı bir şekilde
çalışıp beni gelecekte daha fazla sergi açmaya motive etti. Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, bir projeyi hayal ettiğiniz şekilde sergilemek için bundan daha iyi bir
yöntem olamaz.”
Önümüzdeki aylarda başka hangi sergilerin açılacağını öğrenmek için sergi forumumuzu ziyaret edin.
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