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The Worldwide Photography Galla Awards er en internasjonal organisasjon som årlig ar-
rangerer flere fotokonkurranser under samme paraply, bl.a. Julia Margaret Cameron
Award, Jacob Riis Award og Pollux Awards. Fem norske kvinner har deltatt de to siste
årene og oppnådd både priser og hederlig omtale. Nå er de invitert til å stille ut på en
Biennale utstilling i Buenos Aires som vil vise utvalgte bilder fra de to siste års konkurranser.

Utstillingen Worldwide Photography Biennal Exhi bition åpner 19 januar i år og skal
henge frem til 17 februar. Da vil samtlige bilder på utstillingen bli fremlagt på en auksjon,
(14 februar) der inntektene går til «Save the Children» og «the Foundation for the
Comprehensive Treat ment of Children Neurogical Diseases» (FLENI). Arrangementet
støttes av det argentinske kultur departe mentet og en rekke ambassader, bl.a. den norske. 

De fem norske fotografene er Eli Ohren, Ragne Sigmond, Elin Høyland, Helene Fjell og
Eli Reinholdtsen. De har som nevnt blitt premiert og fått hederlig omtale for bilder som de
deltok med i konkurranser i 2010 og 2011 – og ble av en fagjury valgt ut til å delta på
Biennale utstillingen. Den rommer utvalgte bilder fra disse to årene, og den vises i Borges
Cultural Center i Buenos Aires. Arrangøren opplyser at dette blir en media begivenhet i
Argentina, og følgelig et fint kapittel på de norske fotografenes CV�er. Vi gratulerer!

RAGNE SIGMONDS bilde «Fleeting» var med i kon-
kurransen «Beauty around us». Ragne har mottatt en
rekke utmerkelser og priser, bl.a. fra NFF. Hun har vært
bidragsyter i Fotografi ved flere anledninger. Hun jobber
nå som lærer i fotografi ved Media College i Danmark –
samtidig som hun arbeider med sine kunstneriske pro-
sjekter.
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ELI OHREN fikk 3. plass i klassen «Abstract» i 2010 med bildet «Olson’s
Children». Det er en del av et prosjekt der dukker er presentert i bisarre omgiv-
elser. Familien har frosset ned barnas hoder og oppbevarer dem i fryseren.
Ohren forteller at prosjektet er et resultat av en fascinasjon og frykt for dukker.
Ohren fikk sitt svennebrev i 2007, har studert kunst og design i 2 år på Høg-
skolen i Oslo, og studerer nå Fashion Photography ved London College of Fas-
hion. 

ELIN HØYLANDS bilde «The Beach» fikk tredjeplass i klassen «Nude»
(JMCA), og for bildet «The Brothers» fikk hun Honorable Mention i
klassen portrett (Robert Cornelius Award). Boken «The Brothers» ble utgitt
på det engelske forlaget Dewi Lewis Publishing i 2011.
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 HELENE FJELL fikk tredjeplass for tre bilder i klassen
«Portraits and People». Bildet «Harmony» var ett av de tre –
hentet fra serien «Inner Self» ble vist på Nordic Light i fjor
(Debutantutstiller). Hun er presentert i Fotografi.

ELI REINHOLDTSENS bilde «Shepherd Boy» fikk
hederlig omtale i Julia Cameron Award 2010. Eli ble
Årets Fotograf 2010 i Fotografi.


