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Fotona slog på nätet

– Nu väntar utställning i Spanien för Urban Gattzén

PÅ VÄG UPP.
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I VÄNTAN.
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IS OCH HAV.
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FÖRVÅNAD FOTOGRAF. Affärskonsulten Urban Gattzén förvånas över intresset kring hans bilder. Till våren ställer han ut i Spanien.
Foto: Petter Tarenius

Axelskadan gav tid för
eftertanke. Utrustad med
en enkel kamera började
Urban Gattzén ta långa
promenader. Resultatet
berör människor över
hela världen. Till våren
ställer han ut i Malaga.
– Det verkade ju ofarligt så
jag svarade ja direkt. Det
blir ju aldrig något av det,
berättar han om det osannolika erbjudandet från en
människa i spanska Malaga
som han aldrig träffat.
Nog hade han förstått att
hans begynnande hobby
uppskattades. På Facebook
var kommentarerna lika
många som överväldigande
över de publicerade bilderna. Men en utställning? I
Spanien?
– Jag såg inte mig själv
som en fotograf, säger
Urban Gattzén som förvå-

Det kändes som
om jag hade lånat
mycket tid av mig
själv som jag nu
kunde få tillbaka

nades över det stora engagemanget.
I många år snurrade livet
fort för den nu 48-årige företagskonsulten. Efter intensiva år, med tunga chefsposter hos både Disney Sverige
och SIA Glass i Slöinge på
meritlistan, valde han att
starta sin egen firma.

Började med promenader

Inte långt därefter var
olyckan framme under ett
träningspass i thaiboxning.
Med högeraxeln kraftigt
justerad blev även badmintonträningen lidande. Han
började promenera.
– Det kändes som om jag
hade lånat mycket tid av
mig själv som jag nu kunde
få tillbaka, säger han och
berättar hur samma milslånga runda avverkades
flera dagar i veckan.
Promenaderna
gick
längs Ätrans åkant och
Doktorspromenaden, via
havet vid Skrea strand, till
hästhagarna och skogsmiljön omkring Näset. Ibland
fick omgivningen honom att
stanna upp. Motiven framför den oansenliga kameran
blev till ett slags sällskap,
berättar han. Axelskadan
läkte med tiden men de
rogivande promenaderna
och fotointresset bestod.
– Jag började lägga
upp några av bilderna på

URBAN GATTZÉN
Ålder: 48
Familj: Hustrun Lotta
och barnen Louise, 21
och Viktor, 19
Bor: På
Falkenberg

Slätten

i

Yrke: Konsult och föreläsare inom ledarskap och
företagsutveckling
Intressen: Badminton
och komiska tv-serier
(Seinfeld, Family Guy
med flera)
Motto: Gör det du är bra
på och det du vill

Facebook och fick nästan
direkt många kommentarer. Även från folk jag inte
kände. Det var svårt att ta
in att någon tyckte om mina
bilder.

Spridd över hela världen

Bilderna spreds även
fysiskt. Signerade tavlor
hänger numera i många
svenska hem, i Spanien och
på ett fik på Filippinerna.
Bland de många beundrarna fanns en författare bosatt
i Malaga. Hon ville köpa
en bild till ett bokomslag.
Med tiden utvecklades en
vänskap och när förslaget
om en utställning i Spanien
dök upp tvekade han aldrig.
– Det är roligt att glädja
någon med en bild. Jag blir

50 om ett drygt år, det är
härligt att någonting nytt
kan drabba en på det här
viset.
Vårens utställning på
Spanska solkusten består
nästan uteslutande av motiv
från Falkenberg – inte sällan extremt närgångna, suggestiva naturbilder med få
detaljer.

Urbans favoritstad

Historiens vingslag gör
resan lite extra kittlande.
Pablo Picassos födelsestad,
Malaga, är besjungen av en
personlig favorit till Urban.
– Det känns som om jag
blir lite av en ambassadör
för hela Falkenberg. Jag
kommer att bära halmhatt,
som Taube, säger han och
ler åt tanken.
Fotograferandet kommer
att finnas med även i framtiden. Frågan är hur. Han
ser på resan som ett vägskäl.
– Nu vågar jag tveklöst
säga att jag tar bra foton.
Men jag tar foton som jag
själv tycker om. Om någon
gillar dem är det bonus.
Den som är nyfiken på
Urban Gattzéns bilder
behöver dock inte åka till
Spanien. På Facebook finns
ett drygt hundratal bilder
publicerade.
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