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Idag träffar jag Urban Gattzén, inspiratör och företagsutvecklare. Men framförallt en helt fantastisk
fotograf med ett spännande förflutet.

Jag träffar honom på Göteborgs Central och det passar väl bra, för Urban arbetar över hela Sverige. Till
vardags bor han i Falkenberg.
Urban, kan du berätta om din bakgrund?
Jag har ett förflutet som sjöman, gick på sjömansskola på Barken Viking. Sedan var jag till sjöss i tre år
innan jag sadlade om och blev byggnadsarbete. Jag har faktiskt varit med och byggt Läppstiftet. 1990
började jag arbeta inom säljbranschen och fick ett ansvarsfullt jobb i Disney-koncernen. Och då var det
bara 60-timmarsvecka som gällde.
Men så plötsligt hände något som fick dig att hoppa av?
Ja, 2005 fick jag en möjlighet att segla över Atlanten och då började jag reflektera över livet. Vad var det
jag höll på med, egentligen? Livet handlade ju bara om arbete. Så jag sa upp mig!
Modigt gjort!
Ja, och det kändes verkligen jobbigt i början, speciellt ekonomiskt. Att behöva ställa om sig från en bra
lön till nästan ingen inkomst alls! Jag började måla i olja och gjorde allt möjligt för att hitta mig själv. Och
så började jag fotografera....
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Dina foton är helt underbara! Hur har du lärt dig?
Jag är helt och hållet självlärd. Först fotade jag bara med min mobil och la upp på Facebook. Folk
började kommentera att fotona var så bra, så då skaffade jag en enkel kompaktkamera. Jag kan
ingenting om teknik och inte förrän på senare tid har jag lärt mig redigera fotona i datorn.
Du fick beröm från hela världen, förstår jag?
Det var många som hörde av sig och i början skickade jag ut tavlor till folk i olika länder. Jag blev så glad
att de gillade mina foton. Men det håller ju inte i längden....:)
Och så blev du "upptäckt"?
Ja, till min förvåning blev jag kontaktad av en svensk kvinna som bodde i Marbella. Hon frågade om hon
kunde få använda ett av mina foton till ett bokomslag.Och därefter undrade hon om jag ville ha en
fotoutställning i Spanien! Naturligtvis så tackade jag "ja", så hon bokade ett galleri i mitt namn.
Vilken fantastisk möjlighet! Hur gick det?
Jag gjorde 25 tavlor, alla med motiv från Falkenberg där jag bor. I våras, 29/3, var det vernissage och jag
var där. Sedan var utställningen uppe i en månad. De flesta som kom var turister och de uppskattade
verkligen tavlorna.

Och hur ska du nu gå vidare med denna succé?
Jag har ju en dröm - och det är att ge ut en bok med foton och med inspiererande texter. Och jag hoppas
möta någon som jag kan arbeta tillsammans med för att ta fram en sådan bok. Jag tror ju på ödet. Är det
meningen så är det...
Ingen fotokurs?
Nej, nej, jag arbetar bara intuitivt. Bilderna finns inom mig, jag hittar rätt känsla och rätt motiv. Tekniken
bryr jag mig inte så mycket om :)
Och parallellt med fotograferingen jobbar du vidare med att inspirera människor på andra sätt?
För tillfället är jag VD på ett företag tre dagar i veckan samt arbetar som konsult med
organisationsutveckling de andra dagarna.
Då ska du få hoppa på ditt tåg, Urban!
Massor med lyckönskningar för framtiden!
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Så härligt att få träffa en person som följer sin intuition och lyssnar inåt. Det behöver vi alla göra, tror jag,
som själv följde min känslas väg för ett tiotal år sedan. Och oj, vad det var RÄTT!

Annika - efter ett möte med själ och hjärta
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