Fotograf Anne Lene Skotterud (35) fra Ås jobber med mennesker
i de spesiell øyeblikkene. Alle milepelene i livet, men også de mer
hverdagslige øyeblikkene.
Inger Eide Nordseth

Anne Lene Skotterud fra Ås er utdannet fotograf fra Bilder Nordic
School of Photography. Der studerte
hun i to år og det siste året spesialiserte hun seg innen presse og dokumentar. Hun debuterte som fotograf
i 2010.
– Jeg var ryggoperert tre ganger, jeg jobbet i reiselivsbransjen og
måtte av helsemessige årsaker finne
noe annet. – Jeg har hele tiden sagt at
i mitt neste liv skal jeg bli fotograf,
forteller hun. Det var tøft og sitte
på skolebenken, og samtidig være
mamma, men nå sier Marina (4 år)
at hun skal bli fotograf, akkurat som
mamma, sier Anne Lene.

Barn og unge er
en lidenskap

Mappen Anne Lene viser fram viser

Bryllup

32

PÅSKEMAGASINET NR 2 - 2011

vakre sort/hvitt bilder. Mennesker i
et naturlig miljø.
Jeg jobber hovedsakelig med
det naturlige lyset og de naturlige
øyeblikkene. De ressigerte bildene
kan ofte bli kunstige, det er øyeblikksbildene synes jeg blir best.
95% av bildene mine er tatt hjemme
hos kunden, eller ute på en avtalt location jeg har arrangert. Det er også
dette som gjør det litt annerledes.
Uttrykkene skal være ekte, øyeblikk
og livsstil. Barn ,Unge, og gravide,
akt er min store lidenskap, og det
er enkelt for kunden at jeg kommer
hjem til dem, de føler seg trygge, og
da åpner de lett opp for meg som fotograf, sier Anne Lene.
Jeg elsker å jobbe med mennesker
i naturlig lys, du må yte mye av deg selv
som fotograf, og forstå deres situasjon,
sier hun tydelig begeistret. – Vårlys,
morgen lys, Anne Lene ramser opp ..det
er så spennende!

Dokumentar

Fryser de spesielle øyeblikkene
Vakre og vare foto: Anne Lene Skotterud er allsidig og ønsker at folk skal ta vare på
minnene sine.

Tar vare på private minner

Det kan også være andre spesiell
øyeblikk som folk ikke ville ha foto-

Akt

grafert. Spesielt er det flere og flere
som ønsker å dokumenter fødsel. –
Jeg jobber en god del med gravide,

Portrett

og har vært med på å lage dokumentar om fødsel, noe som jeg håper
skjer igjen. Det kan være vanskelig å
få folk med på dette, men i etterkant
har jeg fått flere spørsmål om å dokumentere fødsel.
Andre ting som kan være vanskelig for folk å dokumentere er
triste hendelser som eks.begravelser,
eller folk ønsker rett og slett å dokumentere flere generasjoner. – Problemet er at flere er på gamlehjem,
og derfor blir dette vanskeligere å
huske på, eller rett og slett glemmer
situasjoner. Selv har jeg tatt bilde av
datteren min Marina sammen med
oldemor .
– Dette er et foto hun er opptatt
av, sier Anne Lene.

Lager Bøker

– Derfor lager jeg også fotobøker.

Det kan være fra bryllup, og da kan
jeg lage en bok av de mer offisielle
bildene og en fra selve bryllupsfesten. Det er ikke uvanlig at folk
ønsker begge deler, forteller Anne
Lene.
Hun har også flere bokprosjekter. Boken Tilstede, under mentorprogrammet Sens og Sans var et
fellesprosjekt med (11 fotografer)
studenter. Denne omhandler temaet
å være tilstedet hvor vi alle jobbet
med individuelle temaer og mennesker, hvor jeg selv jobbet med et menneskene på et asylmottak.
Hovedoppgaven var en fotobok
om barn og foreldre. Den heter «Et
øyeblikk». Hun har også laget boken
100% som også er et fellesprosjekt.
Denne boken er om psykisk helse.
– Her fotograferte jeg Palma
Bakke 87 år på et aldershjem, med

Baby

Her er datteren Marina avbildet sammen med Anne Lene da hun var 2 år. Hun er min
inspirasjon og styrke, sier Anne Lene.

sterk demens, forteller Anne Lene.
– Jeg har jobbet i fengsel, med
ballett, prostitusjon vm i fitness,
psykisk helse, asylmottak osv. Min
tanke er å ikke glemme situasjoner
hvor det kan være fint å ha minne-

rike bilder fra, avslutter den entusiastiske fotografen. – Det er viktig
at folk fremkaller minnene, og ikke
bare gjemmer dem digitalt på en Pc.
Planen er å skape seg et levebrød
som fotograf i Ås og nærmiljøet.
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