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NY VINNER!

Nikon Z6

SKJERMLØS

Leica M10-D
Nesten analog
PANASONIC

Lumix LX100 II

Superkompakt

Fujifilm-ambassadør

Objektiver!

Lyssterke faste for Sony

Sony 24mm F1.4
Sigma 24mm F1.4
Sigma 50mm F1.4

Supre teleobjektiver

Canon 70–200mm
Canon 70-300mm
Lumix 50–200mm
Fujifilm 200mm + TC
Nikon 500mm
Sigma 60–600mm

Ines Thomsen

‘Alt har sin
skjønnhet –
men alle kan
ikke se det.’
- Ines Thomsen
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Ines Thomsen:

Hvis du vil noe – gjør det nå!

Ines Thomsen. Foto: Arne Glomdal

23 år gammel ble det oppdaget en stor
svulst i hodet på Ines Thomsen. Da hun
våknet etter en omfattende og kritisk operasjon, bestemte hun seg: Det jeg ønsker
å gjøre, skal jeg gjøre nå. Og det er å bli
fotograf.

Av Arne Glomdal

H

un trengte 18 til 24 måneder rekonvalisenstid. Men kort tid etter
operasjonen kjøpte hun sitt første
speilreflekskamera og begynte snart på
Prager Fotoschule, en to-årig utdanning
som ble holdt på kvelder og i helger. Etter
tredje semester hadde hun så fått så mange
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oppdrag at hun sluttet skolen. Pensumet i
dette siste semesteret var fotohistorie, så
det fikk være til siden i livet.
Ines Thomsen er nå 34 år og har på kort
tid blitt en anerkjent fotograf. Firmaet heter
Ines Thomsen Photography, som hun driver
i sin hjemby Linz i Østerrike, et firma hun
startet i 2014.
Hun har sine arbeidssteder over hele verden. Oppdragene den siste tiden har bragt
henne så fjerne steder som til Los Angles,
Hawaii, Costa Rica og Aruba.
Fujifilm mellomformatkamera
Å fotografere mennesker er Ines Thomsens
pasjon. Enten det er til reklame, for private,
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Ines Thomsen på scenen for Fujifilm under Photokina 2018. Foto: Arne Glomdal

modellbilder eller i oppdrag for Fujifilm.
Ines er nemlig ambassadør for Fujifilm
kameraer. I det siste har hun testet det nye
kameraet Fujifilm GFX 50R med en bikke
på 32,9 x 43,8 mm, noe som gir 50 Mp bildeoppløsning. I 2019 vil Fujifilm som kjent
lansere et kamera med samme format, men
med en bildebrikke som gir 100 Mp bildefiler. Det kameraet kommer også med bildestabilisator.
Ines Thomsen markedsfører seg hovedsaklig på Instagram, men har også en hjemmeside: ines-thomsen.com.
Ines foretrekker å arbeide alene. Det må
hun, når arbeidsoppgavene varierer så mye
og med reiser over hele verden. Å reise med
en assistent ville være veldig fordyrende og
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med et alt for stort ansvar. Imidlertid samarbeider hun med en venninne som arbeider profesjonelt med retusj.
– Jeg har jobbet med Fujifilmkameraer
lenge før jeg ble ambassadør for Fujifilm,
forteller Ines. – Det har jeg vært i litt over
tre år. For meg er Fujifilms kameraer blitt en
livsstil. Et kamera som gir meg frihet. Hun
arbeider med en gjennomgående filosofi:
«Alt har sin skjønnhet – men alle kan ikke
se det».
På de neste sidene kan du se et lite utvalg
av hennes fotografier.
Ines Thomsen er gjest på Norges Fotografforbunds årsmøte i Drammen 7. til 9. april
2019 med foredrag og presentasjoner.
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Foto: © Ines Thomsen

Foto: © Ines Thomsen
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Kvinnen på bildene heter Sam Mantia. Det er Ines’ venninne som lider av sykdommen Alopecia, som arter seg ved at det
ikke vokser hår på kroppen. Hun er opptatt av å synliggjøre sykdommen med sin åpenhet, blant annet ved å ikke bruke
parykk. Med seg har hun Ines og hennes fotografier som hjelper med å gjøre sykdommen kjent. Mange tror Sam har kreft.
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