Rio de Janeiro, Brasilien
”Bilden föreställer en fiskebåt som lägger ut från Copacabana.
Jag frågade på mitt hotell vilken tid fiskarna brukar lämna stranden:
’tidigt’, svarade de, så jag var där klockan fem på morgonen och väntade.
Men det var för sent och det fanns inte en båt kvar på stranden.
Morgonen därpå kom jag dit en timme tidigare, och båten jag lyckades
fånga på bilden var den sista fiskebåten som la ut.”

på resa
genom en
lins

Bruno Ehrs är en av RES mest omtyckta fotografer.
Under tidningens tjugoåttaåriga historia har han med sin
unika stil porträtterat städer, stämningar och människor
över hela världen. I en tolvsidig portfolio delar Bruno med
sig av sina egna favoritbilder – och för RES chefredaktör
Peter Smirnakos berättar han historierna bakom dem.
Text Peter Smirnakos foto Bruno Ehrs
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Hampus Larsson fångade Bruno med ett vykort i schweiziska alperna.

d

”Det finns bara ett optimalt ögonblick när allt stämmer
i en bild. Och då vill jag vara där.” Bruno Ehrs, den i dag
55-årige fotografen som är en av res mest uppskattade
och frekventa medarbetare genom åren, lutar sig tillbaka
och tar ett bloss på en tjock cigarr. Vi sitter på uteplatsen
vid Brunos villa i Bromma och äter skorpor och dricker
kaffe. Det blåser snålt så de obligatoriska vårfiltarna
värmer gott, klassisk musik ljuder från villan.
– Klassiskt och melankolisk bossanova är det enda jag
kan lyssna på, säger Bruno. Allt annat gör mig stressad. Jag
är en sån där människa som är uppe i varv hela tiden och
därför behöver jag musik som har en lugnande effekt.
Sedan första numret av res 1981 har du kunnat se hans
bilder från olika platser i världen; São Paolos bakgator, trans
vestiter i Berlin, kulinariska storverk i Malaysia, expresståg i
Bangkok eller Amsterdams krokiga kanaler. Brunos estetik
är oerhört stiliserad, ibland hård, men där många andra
fotografer lätt kan uppfattas som klichéartade, pretenti
ösa och platta i sina motiv och bilder så lyckas Bruno all
tid gjuta liv i en skyskrapa, ett äpple eller en swimming
pool. Empire state building – sett med Brunos ögon – är
något annat än vad du trodde att det kunde vara. Det är
därför man som betraktare alltid stannar lite extra när en
bild av Bruno Ehrs dyker upp. Bruno har haft ett femton
tal utställningar genom åren och är representerad både på
moderna muséet och nationalmusem. I dag arbetar han
med världen som arbetsfält och fotograferar bokprojekt,
reklamuppdrag och tidningar.
Diskussionen i Bromma handlar för tillfället om
tålamod, en egenskap som Bruno har utvecklat och
numera behärskar till fullo.

– Jag kan stå och vänta på rätt ljus i flera timmar,
förklarar han. Att fotografera är som att springa ett
sprinterlopp. Man har bara en chans på sig, och då
gäller det att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Att skriva
ett reportage däremot, är som att springa ett maraton
lopp, det går alltid att ringa ett samtal till eller kolla
upp en adress i efterhand.
Att lyssna på Bruno Ehrs när han förklarar hur han
går tillväga för att fota en stad är som att lyssna på en
general som planerar en militärövning. Ingenting lämnas
åt slumpen, staden och motiven kartläggs och väljs ut nog
grant, varje timme på dygnet planeras utifrån ljusförutsätt
ningar och sen, väntan på det rätta tillfället. Stativet och
kamerorna konkas runt på de mest obskyra platser. Men
aldrig några blixtar. Bruno ljussätter inte sina fotoobjekt
utan använder sig alltid bara av befintligt ljus.
– Det skulle aldrig gå, konstaterar han. Det är synd
nog om min assistent som får bära tjugo kilo kamera
utrustning. Och tillräckligt problematiskt att flyga. Jag
skulle aldrig kunna få med mig lampor också.
Vilken är din favoritplats i världen bortsett
från Stockholm?
– New York är helt unikt. Det finns ingen annan plats i
världen där förväntningarna och upplevelserna är så maxi
merade. Allt där är och ser ut precis som man vill att det
ska se ut, från taxibilarna till de tuffa poliserna i sina skinn
jackor. Och att det faktiskt ryker på gatan från underjorden.
Sen älskar jag Bangkok. Tempelområdet Wat Poh är en
av mina absoluta favoritplatser och jag beger mig dit i
skymningen varje gång jag är i Bangkok. Mosaikbeklädda
tempeltorn som är gråa i dagsljus och som får ett magiskt
sken på kvällen när de slår på elbelysningen.
Hur ser din drömresa ut?
– Jag skulle vilja åka genom Kinas inland med en grå
liten buss. Turister tenderar alltid att hamna på samma
platser, men den resan skulle vara något helt annat
res från 1981 och lägger upp den
framför Bruno. Det är 28 år gamla bilder som förestäl
ler Stephansdomen i Wien och Gellertbadet i Buda
pest. Stephansdomen är en närbild på det spektakulära
mönstrade taket medan Gellertbadet är mer en över
blicksbild av interiören. Det är långt före datorernas och
det digitala fotots intåg, en annan tid då många tidningar
såg likadana ut. Hur känner han för bilderna i dag?
– Det är länge sedan jag såg dem, säger han utan
nostalgi i röst eller ansikte. Och de är inte lika dåliga
som jag var rädd för att de skulle vara. Men framför
allt så minns jag fototillfället när jag ser en bild, vart jag
befann mig själv i livet. Bilderna är bärare av en sinne
stämning, både i motivet, men också för mig själv.
Och var befann du dig 1981?
– Jag var en ung man med ett gott humör.
Under 80-talet jobbade Bruno regelbundet för tid
ningar som Månadsjournalen, Clic och res och en stor
del av hans signifikanta fotostil utvecklades. Ursprunget
Jag plockar fram

i Brunos estetik hittar man i hans jobb på Stockholms
stadsmuseum under det tidiga 70-talet där han lärde sig
att plåta arkitektur och var anställd för att dokumentera
byggnadshistoriskt intressanta platser för framtiden. Att
fånga närvaro och puls i bilder lärde sig dock Bruno i en
helt annan skola ett par år senare, nämligen på Sveriges
då ledande musiktidning Veckorevyn.
– Stadsmuseet och Veckorevyn innebar två diametralt
olika arbetssätt. Jag fostrades av bägge skolornas estetik
och jag drog nytta av de båda, konstaterar Bruno.
Veckorevyn behövde snabbt hitta en fotograf som
kunde åka till Paris på reportageresa eftersom ordinarie
fotografen hade blivit sjuk. Redaktören Gisela Fridén
hade sett ett – enligt henne – fantastiskt jobb om disco
i tidningen Stockholm City (ett nöjesmagasin med
samma namn som dagens gratistidning) som var fotat av
Bruno Ehrs. Gisela ringde Bruno och frågade om han vill
hänga med till Paris. I själva verket var det Hans Gedda
som hade tagit de häftiga bilderna till discoartikeln, alla
utom en liten bild på dörren till After dark som Bruno
låg bakom. Men Bruno såg sin chans, mörkade förväx
lingen och åkte med till Frankrike.
Han gjorde bra ifrån sig och fick ett lukrativt kontrakt
av tidningen. Men 1981 anställdes journalisten Gunni
Widell för att höja upplagan på Veckorevyn. Och för att
röja upp bland personal och överflödiga kostnader.
– Jag blev inkallad på Gunni Widells kontor, minns
Bruno med ett leende på läpparna. Hon frågade
vänligen om jag ville ha en kopp kaffe och då förstod
jag direkt att det inte skulle sluta bra. Hon sa något
i stil med ”jag har bläddrat igenom alla nummer de
senaste två åren och varje gång jag ser en korkad bild
så står ditt namn under.”
Ehrs fick sparken och bestämde sig för att aldrig
mer ta en fast anställning.
– Nu efter alla dessa år förstår jag att hon faktiskt
räddade mitt liv, skrattar Bruno.
Strax efter ringde journalisten Kjell Fornander och
sa att han hade fått ett uppdrag av en nystartad tidning
som hette res. Han skulle åka till Wien och Budapest
och göra ett jobb om de två städerna och behövde
en fotograf.
Hur väljer du dina motiv när du ska fota en stad?
– Innan Internet fanns brukade jag åka ner till järn
vägsstationen och ögna igenom alla vykort. Där fick
man se hur inhemska fotografer valt att porträttera
platsen och kunde på bara ett par minuter se vilka
motivområden som var intressanta och vilka som inte
var det. Dessutom riskerade man aldrig att missa någon
känd plats. Man kunde medvetet välja bort att plåta
ett motiv, men man visste att de fanns. I dag gör jag
exakt samma sak fast framför datorn.
Så vad är det till slut som avgör vad som
kommer med på bild. Jag menar, tio motiv i en
stad som Tokyo, som har 35 miljoner invånare?
– Min ambition är att bygga en fotografisk berättelse.

Och jag försöker lita på min intuition. Den omedelbara
tanken och känslan får avgöra vad jag ska fota. Den
som inte är reglerad av förnuft. Vi människor har ju en
förmåga att arbeta bort vår intuition med förnuft.
Förklara varför en viss bild på en skyskrapa är
fängslande medan en annan är totalt ointressant.
– Det absolut viktigaste som fotograf är att ha ett
personligt anslag i bilden som gör att läsaren känner
igen estetiken. Och det är också det som är det svåraste
att lyckas med. Men ska man diskutera bildteori så vilar
varje bild på två ben. Det första benet är innehållet,
motivet i bilden. Ska man fota ett hus, en katedral,
en bro, en människa, en maträtt? Det andra benet är
formen, det vill säga på vilket sätt man gestaltar inne
hållet. Ska det vara dag eller kväll, människor eller
folktomt, val av fotovinkel och objektiv? Genom att
ladda motivet med estetik så besjälar man också bilden
och då blir den intressant. Det finns också ett tredje
ben som är ytterst svårt att få till, nämligen sympati.
Allt jag fotograferar älskar jag ju för stunden. En taxi-
chaffis i Bronx är den bästa taxichaffisen i hela New
York just där och då. Bron som jag har framför kameran
blir den vackraste bron i världen. Den grillade fisken i
Langkawi det mest aptitliga man kan tänka sig, och så
vidare. Om jag kan förmedla den känslan av sympati
så har jag gjort en riktigt bra bild.
Så vad är dåligt foto?
– Dåligt foto är ett avbildande, ett reproducerande
foto. När man inte lyckas besjäla bilder.
Vilken typ av bilder är svårast att ta?
– Uppsluppenhet. Du vet, det där som man alltid
ser i Fellinifilmer. När det sitter några farbröder och
skrattar runt ett bord och det springer runt någon pojke
med en hund. Det spontana och tillfälliga har kameran
en förmåga att ta bort hos människor.
Vilken är din favorittid på dygnet när du jobbar?
– Skymningen. Den så kallade ”blå timmen”. Det
blir ett unikt magisk ljus i städer som till exempel São
Paolo eller Florens när det naturliga skenet sakta börjar
konkurreras ut av stadens elektriska lampor. Och det
ironiska är att ju värre föroreningar det är i en stad,
desto vackrare ljus blir det. Jag schemalägger alltid vilka
bilder som ska tas i skymningen. Om jag är i stad i fyra
dagar och ska ta tio motiv så bestämmer jag först vilka
fyra som ska tas i skymningsljus, för jag hinner bara ta
ett motiv per kväll.
Vet man om har fångat ”det” i en bild när
man har tagit den?
–Ja, och om jag fångar det så packar jag ihop
utrustningen. Ibland tar det tre minuter och ibland
händer det inte på en hel kväll. Men jag grämer mig
aldrig för en bild som inte blev någon bild. För jag vet
att jag alltid har gjort allt som står i min makt.
Känner du aldrig för att bara strunta i det
och gå och sätta dig på en bar i stället?
– Jo, det har hänt, men jag har hittills aldrig gjort det.

Namn: Bruno Ehrs.
Född: 1953 i Stockholm.
Antal besökta länder:
Oj, det klarar jag inte av
att räkna ut.
Favoritstad att foto
grafera: Längtar alltid till
att stå i skymningen på
Brooklyn-sidan av Brooklyn Bridge och vänta på
att ljuset skall tändas
upp över Manhattan.
Första utlandsresan:
Var det 1961, med
mamma och pappa till
Hamburg, eller kanske
Lübeck? Jag minns en
marsipanmodell av ett
berömt hus i Lübeck som
pappa köpte. Den stod i
månader på tv:n och såg
god ut. När jag olovandes
satte tänderna i den —
hade den torkat och
blivit stenhård.
Antal resdagar per år:
Runt 125.
Favoritrestaurang:
Just nu skulle jag vilja
sitta med några vänner
på charmiga bistron till
Lutter & Wegner på
Charlottenstrasse i
Berlin och ta in färsk,
skalad vit sparris. Även
deras äppelkaka med
tunt skurna äppelskivor
med lite russin i är
världens bästa.
Favorithotell: Måste bli
smarta The Standard i
Hollywood. Förr hade
jag galna Reflections i
Bangkok men nu har de
flyttat till nya lokaler.
Världens vackraste
byggnad: Min nyvunna
kärlek är det extrema
badhuset i Vals i Schweiz,
ritat av arkitekten Peter
Zumthor.
Favoritkamera: I dag
Canon 1ds Mark III med
suverän TS optik, för 10
år sedan Linhof Technica
4x5.
Det reser jag aldrig
utan: Ett fotografi av min
vackra hustru Yvonne.
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Los Angeles, USA

São Paolo, Brasilien

”Chica trendhotellet The Standard Hollywood, som är allt annat än
standard. I hotellobbyn på kvällarna ligger det flickor i ett vattentomt
akvarium och läser ur den senaste bestsellerromanen.
Det känns nästan som en levande installation.”

”I den förfallna gamla italienska arbetarstadsdelen Bras i São Paolo
ligger den charmiga restaurangen Castelões. På bilden sitter de vitklädda servitörerna och väntar på att kvällens första gäster ska komma.”

Tokyo, Japan
”Regn över skyskraporna i stadsdelen Shinjuku i Tokyo. Bakgrunden med
siffrorna är fasaden på en tv-station. När jag först tittade på fasaden
trodde jag att det var tiden som visades, men det är det inte. Siffrorna
ändras hela tiden och är helt slumpmässiga.”
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Berlin, Tyskland
”Det här är i baren till transvestitcabareten Chez Nous i Berlin. Den är
nästan filmiskt charmig och ligger på västsidan i Berlin, endast två
kvarter från det största varuhuset i Europa, det lyxiga KaDeWe.”
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New York, USA
”Åskväder över färjelägret på Manhattans sydspets där båtarna går till
frihetsgudinnan. Bilden föreställer en myntkikare.”
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Berlin, Tyskland
”Tv-tornet vid Alexander Platz fotograferat vid ett magiskt ljustillfälle.
Bilden är tagen från 38:e våningen i det gamla östtyska lyxhotellet Park
Inn. I förgrunden ser vi ännu en myntkikare.”

Los Angeles, USA
”Solnedgång över Sunset Boulevard. Jag blev hämtad av en kompis som
hade en sportbil som var så trång att jag var tvungen att ha kameran i
mitt knä och fotografera på måfå och hoppas på det bästa.”

New York, USA
”Det här är den äldsta bilden jag har tagit med, den är redan från
1981 och föreställer en sliten tunnelbanenedgång på 34:e gatan på
Manhattan.”
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Norra Malaysia
”I norra Malaysia, på min jakt efter världens godaste soyasås, stötte jag
på den lokala grönsakshandlaren som hade fått in bönor från djungeln.”

Bangkok, Thailand
”Ett framrusande skytrain i Bangkoks skymning. Det här är stadsromantik som nästan för tankarna till filmer som Metropolis eller Rumble fish.
På grund av trängseln går tåget ovanför gatorna och på vagnarna är det
tryckta reklamansikten.”
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