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Natten Margot Wallard Hent PDF Forlaget skriver: Margot Wallard är en av Frankrikes mest talangfulla
fotografer. Hon har under några år levt i Värmland och projektet NATTEN tillkom där under en period av
djup sorg efter hennes brors död. "Miljön där jag bodde var inramningen för de tvetydiga känslor som
hemsökte mig. Det fanns både en önskan att gå framåt, att gå vidare mot läkning, men också att förlänga
sorgen. Att sjunka ännu djupare in i mitt obehag", säger Margot Wallard. Bilderna i boken är uppdelade i
olika kapitel, likt den sorgeprocess som Wallard gick igenom. Döda djur varvas med bilder av is och

förföriska landskap. Från att tidigare varit mer eller mindre ointresserad av naturen runt sig ville hon nu
fördjupa sig i den - och söka skydd där. Det här är också första gången som Wallard vänder kameran mot sig
själv. "I naturen hittade jag ett sätt att komma ur chocken och finna tid och lugn till att ifrågasätta det jag

hade gått igenom. Jag skannade det jag hittade på mina expeditioner. Både organiska material, mineraler och
döda djur. Genom att dokumentera verkligheten i dess mest ärliga och rena form, hittade jag ett sätt att bättre

förstå livet och döden."
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projektet NATTEN tillkom där under en period av djup sorg efter
hennes brors död. "Miljön där jag bodde var inramningen för de
tvetydiga känslor som hemsökte mig. Det fanns både en önskan att
gå framåt, att gå vidare mot läkning, men också att förlänga sorgen.
Att sjunka ännu djupare in i mitt obehag", säger Margot Wallard.
Bilderna i boken är uppdelade i olika kapitel, likt den sorgeprocess
som Wallard gick igenom. Döda djur varvas med bilder av is och

förföriska landskap. Från att tidigare varit mer eller mindre
ointresserad av naturen runt sig ville hon nu fördjupa sig i den - och
söka skydd där. Det här är också första gången som Wallard vänder
kameran mot sig själv. "I naturen hittade jag ett sätt att komma ur
chocken och finna tid och lugn till att ifrågasätta det jag hade gått
igenom. Jag skannade det jag hittade på mina expeditioner. Både

organiska material, mineraler och döda djur. Genom att dokumentera
verkligheten i dess mest ärliga och rena form, hittade jag ett sätt att

bättre förstå livet och döden."
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