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Beskrivning 

1: Berättelse 

Tore Johnson (1928–80) var en företrädare för efterkrigsgenerationen i svensk fotografi. En 

generation som hade möjlighet att komma ut i Europa och vidga vyerna. I museets samlingar finns 

Tore Johnsons arkiv och i denna utställning visas 48 av hans verk – bilder från Paris. 

Det är en fotoutställning med realism och poesi. 

 

2: Gestaltning  

För att förstärka bildernas motiv och få en känsla av det Paris Tore Johnson vistas i är väggarna 

dekormålade tillsammans med tapeter av förstorade miljöbilder av Tore Johnson. Två stora 

affischrundlar är byggda och fyllda med hans bilder, precis som på en av hans bilder. I miljön står 

caféstolar för att ytterligare med små medel förstärka känslan av Paris. 
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3: Publikvänlighet  

Tore Johnson är en av svensk fotografis förgrundsgestalter. Utställningen riktar sig särskilt till 

fotointresserade även om bilderna är lätta att ta till sig för gemene man. Cafédelen används av 

många för att sitta ner en stund eller bläddra i boken med Tore Johnsons parisbilder. 

 

4: Metod  

Urvalsprocessen var en heldag med olika initierade personer som med olika perspektiv skulle titta på 

den enorma mängd bilder Nordiska museet har. Efter olika urvalsomgångar gjordes det slutliga 

urvalet av fem personer. Det var många aspekter som skulle beaktas: vad som redan publicerats, 

ikoniska bilder, oväntade bilder med mera. I utställningen syns dessa 48 bilder. 

 



Tore Johnson – bilder från Paris 
I Nordiska museet norra tvärgång finns fotoutställningen Tore Johnson – bilder från Paris. 
Fotograf P Segemark 

 



Tore Johnson 
Tore Johnson är en av svensk fotografis förgrundsgestalter. Men han är mer känd bland 
fotografer än den stora allmänheten. 
Fotograf P Segemark 

 



Tores Paris 
Tore åkte som ung till Paris strax efter andra världskrigets slut. Han fotade ett trasigt Paris 
med både humor och kärlek. 
Fotograf P Segemark 



Urvalet 
I museets samlingar finns tusentals av Tore Johnsons bilder. Urvalet av de 48 bilderna gjordes 
av museets personal, tillsammans med externa däribland Tores son. 
Fotograf P Segemark 

 



Texter 
I utställningen är texterna på svenska och engelska.  
Fotograf P Segemark 

 



Utställningens delar 
Utställningen består av 48 bilder, två affischrundlar, tre cafébord och sex stolar. 
Fotograf P Segemark 

 

 



Lokalen 
Lokalen är en passage men ambitionen var ändå att med små medel skapa en känsla av Tores 
Paris. 
Fotograf P Segemark 

 

 



Utställningens estetik 
Några av hans bilder är förstorade till tapeter och väggarna är målade att efterlikna de 
miljöer han verkade i. 
Fotograf P Segemark 

 



Cafémiljö 
De två affischrundlarna som är fyllda med Tores bilder. Vid caféborden kan besökarna läsa 
den nyutkomna boken med Tore Johnsons parisbilder.  
Fotograf P Segemark 

 



Ritning 
Utställningsform Henrik Widenheim 
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