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FOTOUTSTÄLLNING  3.3–31.3.2022  VALOKUVANÄYTTELY

TOBAKSMAGASINET
Jakobsgatan 9, 68600 Jakobstad
Öppet: tisdag-söndag 12–16, 
   onsdagar även 18–20 med fritt inträde

TUPAKKAMAKASIINI
Jaakonkatu 9, 68600 Pietarsaari
Avoinna: tiistai-sunnuntai 12–16, 
   keskiviikkoisin myös 18–20 jolloin vapaa pääsy

JAN BJÖRK är född och upp-
vuxen i byn Såka, Karleby, 
där han ännu bor. Till yrket är 
han snickare.

Jan har fotograferat sedan 
barnsben. Som jordbrukar-
son har han haft naturen 
nära husknuten vilket gjorde 
naturfotografering till ett 
passionerat intresse.

Han väljer gärna sina motiv 
från närmiljön, eftersom han 
inspireras av den österbott-
niska naturen: “Det är lätt att bli hemmablind 
och inte uppskatta det vackra omkring oss. Vår 
natur som vi bör ta hand om och bevara så att 
den består för kommande generationer”.

Jan vill dokumentera sin omgivning trovärdigt, 
utan att ta bort eller lägga till något i själva 
bilden i efterbehandlingen av fotografi et. “Jag 
vill visa ögonblicket så som det såg ut eller som 
stämningen var när jag fotograferade.”

Jans intresse för rockmusik har lett till att 
levande musik blev ett annat motiv som han 
gärna fotograferar. Han spelar själv bas och har 
medverkat i olika band.

Till denna jubileums utställning har jag grävt i 
bildarkivet efter något extra att visa och berätta 
om. Min passion för natur-, rock- och konst-
fotografering samt dokumentering av gamla 
ängslador passar bra att kombinera i detta 
personliga projekt.

Symboliskt sett innehåller denna projekt fem-
tio specialutvalda fotografi er. Bilderna visas på 
två tavelutställningar i Österbotten, Vasa och 
Jakobstad. Hälften av bilderna på var plats.

JAN BJÖRK on syntynyt ja kas-
vanut Kokkolan lähellä sijait-
sevassa Sokojan-kylässä, missä 
hän asuu edelleen. Ammatil-
taan hän on puuseppä.

Jan on valokuvannut lapsuu-
desta saakka. Maatalon poikana 
hänellä on aina ollut luonto 
lähellä ja valokuvauksesta tuli 
pian intohimoinen harrastus.

Hän valitsee aiheensa lähiym-
päristöstä, koska häntä kiehtoo 
pohjalainen luonto. ”On helppo 

tulla sokeaksi sille mikä on lähellä ja siksi ei 
osaa antaa arvoa sille mikä on kaunista lähel-
lämme, luonnolle, jota meidän tulee hoitaa ja 
vaalia, jotta se säilyy tuleville sukupolville.”

Jan haluaa dokumentoida ympäristöään us-
kottavasti, poistamatta tai lisäämättä jälkikä-
sittelyssä mitään itse kuvaan. ”Haluan näyttää 
hetken sekä tunnelman juuri sellaisena kuin se 
oli juuri silloin kun otin kuvan”.

Janin rokkimusiikkiharrastus on johtanut sii-
hen, että elävä musiikki on toinen aihe jota hän 
mielellään valokuvaa. Hän soittaa bassoa ja on 
soittanut eri yhtyeissä.

Tätä juhla näyttelyn varten olen etsinyt kuva-
arkistostani jotain erikoista, jota haluaisin nyt 
näyttää tai joista haluaisin kertoa. Intohimoni 
luontoon, rokkiin, taidevalokuvaukseen, sekä 
vanhojen heinälatojen dokumentoimiseen voi 
hyvin yhdistää tähän persoonalliseen julkaisuun.

Symbolisesti tämä juhla näyttely sisältää vii-
sikymmentä kuvaa. Kuvat näytetään kahdessa 
taulunäyttelyssä Pohjanmaalla, Vaasa ja Pietar-
saari. Puolet kuvista kummassakin paikassa.

www.janbjork.com • Facebook: Jan Björk • Instagram: mr.birtz

WINTERLANDIA

Det har blivit så att jag i alla mina arbeten; 
tavlor, böcker, kalendrar och vykort bildmässigt 
lyft fram närnaturen i mitt eget österbottniska 
kustlandskap. Allt annat har lämnats lite till 
framtiden. Där man bor känner man bäst till 
olika platser och vet när ljuset ligger fotogra-
fi skt bra. Lätt och nära att ta sig snabbt fram, 
köra max. 40 km norrut eller 80 km söderut. 
Inom den sträckan har jag allt som behövs i 
mina fotoprojekt.

Men nu känns det rätt att göra något mera 
med fotografi er borta från mitt ordinarie ”re-
vir”.

Winterlandia kallar jag regionen kring 
Hyrynsalmi och Puolanka i landskapet Kaja-
naland, som blivit återkommande platser under 
mina fotografi ska vistelser i nejden.

WINTERLANDIA

Olen kaikissa töissäni: tauluissa, kirjoissa, 
kalentereissa ja postikorteissa tähän saakka 
kuvallisesti keskittynyt lähiluontoon, omaan 
pohjalaiseen rannikkomaisemaani. Kaikki muu 
on hiukan jätetty tulevaisuuteen. Täällä Pohjan-
maalla tunnen parhaiten paikat sekä myös sen 
milloin valo kuvauksellisesti on parhaimmil-
laan. On helppo päästä paikalle kun on lyhyet 
välimatkat, enintään 40 km pohjoiseen tai 80 
km etelään. Tällä alueella on ollut kaikki mitä 
tarvitsen kuvausprojekteihini.

Mutta sitten alkoi tuntua oikealta tehdä vähän 
enemmän tavallisesta kuvauksestani poikkeavaa 
kaukana tavallisesta ”reviiristäni”.

Winterlandiaksi kutsun aluetta Hyrynsalmen 
ja Puolangan välillä Kainuun maakunnassa. Ne 
ovat paikkoja jonne jatkuvasti palaan kuvaus-
retkilläni.

26. Ödmjukhet 
 Nöyryys

27. Anpassat 
 Mukautettu

28. Nattskuggor
 Yön varjot

29. Gömställe
 Piilopaikka

30. Envis
 Itsepäinen

31. Blötsnö
 Märkä lumi

32. Stark
 Vahva

AALEISS

Ibland behöver man inte exakt veta vad det är 
som man ser i ett fotografi . Allt behöver inte 
synas klart och tydligt i bilden. Lite fantasi från 
betraktaren kan göra att fotot blir mera spän-
nande att se på. Man kan återkomma till bilden 
gång på gång och hitta nya intressanta saker. 
Ett bra foto tål att tittas på fl era gånger.

Naturfoto enligt mej är ju i princip allt som 
fotas ute i naturen och egentligen omöjligt att 
defi niera.

Tyvärr så försvinner dock fotografi er fort i 
glömska med dagens enorma mediefl öde på 
internet.

Jag gillar att ha fotoutställningar samt att 
göra böcker. Man kan då betrakta bilden i olika 
vinklar och ljus. Valet av papper och tjock-
lek ändrar mycket på bildens slutliga karaktär. 
Fotot ”lever” på ett helt annat sätt än i digitala 
alternativ. I en bok kan man dessutom ”ta” på 
bilden.

AALEISS

Joskus ei tarvitse tietää täsmälleen mitä valo-
kuvassa näkee. Kaiken ei tarvitse olla selvästi 
näkyvissä. Katsojan oma mielikuvitus voi tehdä 
valokuvan sisällöstä jännittävämmän. Voi palata 
kuvaan kerta toisensa jälkeen ja löytää siitä 
uusia mielenkiintoisia seikkoja. Hyvää kuvaa voi 
katsella useamman kerran.

Luontokuva on mielestäni periaatteessa kaikki 
se mitä luonnossa valokuvataan, laaja käsite 
joka oikeastaan on mahdoton määritellä.

Valitettavasti valokuvat katoavat nopeasti un-
holaan internetin valtavan mediavirran vieminä.

Pidän valokuvanäyttelyiden kokoamisesta ja 
kirjojen tekemisestä. Silloin voi katsella kuvaa 
eri kulmista ja eri valaistuksissa. Paperin valinta 
ja sen paksuus muuttavat paljon kuvan lopul-
lista luonnetta. Tällainen kuva ”elää” aivan eri 
tavalla kuin digitaalinen vaihtoehto. Kuvaa voi 
sitä paitsi ”kosketella”, koska se on kirjassa.

33. Lodding 34. Fääla

35. Dsäispå

36. Gåla 37. Föudå

38. Boijin 39. Freistar



FÖRINTAD

Alla lador i detta projekt är fotade i Såka.
Nu är alla dessa lador borta. Somliga har gått 

ett naturligt öde till mötes, d.v.s. fallit ihop 
på marken, och därefter städats bort. Men de 
fl esta har ljutit döden för att de var i vägen 
och har plockats ner. Från några lador har man 
lyckligtvis bevarat de vackra grånade brädena 
till prydnader av olika slag.

Att fota lador har länge varit min stora pas-
sion, speciellt när det kommer till att doku-
mentera vår österbottniska närhistoria samt vår 
identitet.

På sociala media skapade jag 2018 en grupp 
som heter ”Vi som gillar gamla ängslador”. Jag 
ville ha den gruppen för att kunna umgås med 
folk med ett gemensamt intresse och visa foton 
av ängslador åt varandra, främst den österbott-
niska ladan.

TUHOTTU

Kaikki tähän projektiin kuuluvat ladot olen va-
lokuvannut Sokojalla.

Nyt kaikki nämä ladot ovat poissa. Muutaman 
kohtalo on ollut luonnollinen, ne ovat lyyhisty-
neet ja sen jälkeen siivottu pois. Mutta useim-
mat ovat hävinneet koska ovat olleet tiellä ja 
siksi purettu. Muutamasta ladosta on onneksi 
säilytetty kauniisti harmaantuneet laudat koris-
teiksi.

Latojen valokuvaaminen on kauan ollut into-
himoni, eritysesti lähihistoriamme ja identiteet-
timme dokumentteina.

Sosiaaliseen mediaan loin 2018 ryhmän ni-
meltään ”Vi som gillar gamla ängslador” (Me 
jotka pidämme vanhoista ladoista). Halusin 
ryhmän ollakseni tekemisissä sellaisten kanssa 
joilla on sama innostus, näyttämällä pohjalaisen 
ladon kuvia keskenämme.

40. Juukko 5.12.2017 41. Salo 5.12.2020 42. Juukko 10.1.2010

43. Björklid 1.4.2010 44. Bredkärret 28.10.2012 45. Slätmossen 16.8.2013

SAY YEAH!

Musik har alltid intresserat mej. Att lyssna, 
fotografera och spela själv. Både fotografi  och 
musik har kommit sakta smygande in i mitt liv, 
helt utan några stora fanfarer.

Att börja fota band, kom där någonstans på 
slutet av 1980-talet.

Gillar bäst om jag fritt kan ströva omkring 
bland publiken och välja en fi n fotovinkel. Då 
kan jag stå där hela konserten och fota, samt 
lyssna till musiken. Lätt att vara beredd hela 
tiden om ett fi nt tillfälle skulle dyka upp.

Att välja ut några musikbilder från arkivet 
var inte det enklaste. Gjorde beslutet att bara 
använda digitala bilder.

Jag spred ut materialet geografi skt sett och 
tog med foton från festivaler samt konserter. 
Ville få fram ”live” känslan, speciellt med hän-
syn till titeln; Say Yeah!

SAY YEAH!

Musiikki on aina ollut kiinnostukseni: Kuunte-
leminen, valokuvaaminen ja itse soittaminen. 
Sekä valokuvaaminen että musiikki ovat hiljaa 
hiipien tulleet elämääni, ilman suuria eleitä.

Bändien valokuvaaminen alkoi joskus 
1980-luvun loppupuolella.

Pidän eniten siitä kun saan vapaasti kuljeskel-
la yleisön keskellä valitsemassa hyvän kuvaus-
kulman. Silloin voin seisoa siinä valokuvaamas-
sa ja kuuntelemassa koko konsertin ajan. On 
helppo olla valmis koko ajan jos hyvä tilaisuus 
ilmestyy.

Muutaman musiikkikuvan valitsemien arkis-
tosta ei ollut mikään helppo tehtävä. Päätin 
käyttää vain digikuvia.

Jaoin aineiston maantieteellisesti ja otin mu-
kaan kuvia sekä festivaaleista että konserteis-
ta. Halusin saada esille ”live” tunnetta, koska 
otsikko on: Say Yeah!

46. Doro Pesch /Doro
 Sweden Rock Festival
 Sölvesborg, 7.6.2013

47. Jonas Kuhlberg 
 /Cain ś Off ering
 Jyväskylä, 30.9.2016

48. Ken Hensley
 Seinäjoki, 11.8.2019

49. Rudolf Schenker 
 /Scorpions
 Jakobstad, 1.8.2015

50. Laust Sonne /D-A-D
 Sweden Rock Festival
 Sölvesborg, 4.6.2015

PRISLISTA

Winterlandia
220 € inkl.moms.

Aaleiss
220 € inkl.moms.

Förintad
130 € inkl.moms.

Say Yeah!
90 € inkl.moms.

Alla fotografi er kan också fås 
i andra storlekar.

mr.birtz@gmail.com

HINNASTO

Winterlandia
220 € sis.alv.

Aaleiss
220 € sis.alv.

Tuhottu
130 € sis.alv.

Say Yeah!
90 € sis.alv.

Kaikki valokuvat ovat saatavilla 
myös muissa koossa.

mr.birtz@gmail.com


