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riktig vei under konsert, presterer Carina jommen å
finne roen der også til å hente frem kunstfotografen i
seg. Det gjør at hennes livebilder blir noe helt for seg
selv, svevende et sted i grenseland mellom fotografi
og billedkunst. Stemningen og energien i bildene er
til å ta og føle på, akkurat som om du skulle vært på
konserten selv. Nais!

Du visste neppe at by:Larms offisielle livefotograf
bor på en gård i Våler i Solør? Carina er egentlig fra

På Nisjelandet stiller Carina ut livebilder på stort format, og gleder seg:

Moss, og har de siste årene hatt base i Telemark og
Oslo. Men nå har hun altså flyttet ut på landet. Men
siden hun jobber frilans er det samme hvor basen
hennes er. Hun må jo reise rundt uansett. Og som
hun sier selv:

- Det er utrolig spennende å kunne bruke livebilder i
en annen setting enn vanlig. Det som også gjør det
spennende å være en del av Nisjelandet er muligheten til å møte folk og se mulighetene for å samarbeide videre med andre deltakere i Nisjelandet og
by:larm generelt, forteller hun.

- Det er både fordeler og ulemper å bo på landet i
forhold til å bo i Oslo. I Oslo er man ofte i kjernen av
det som skjer, men dette fører også med seg endel
stress og mas. Her på landet får man en viss avstand. For meg er dette gull når jeg skal jobbe med
kunstprosjekter. Jeg har blitt god til å utnytte timene
på buss, tog og fly, og det å reise er en del av roen
jeg trenger for å sette ting i perspektiv.
Ro blir det ofte lite av når man jobber som livefotograf. Da går ting lynkjapt unna, og man være
superkonsentrert til enhver tid. Ingen vet jo tross
alt hva man kan forvente rundt neste gitarakkord.
Men der andre har nok med å rekke og peke kamera
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Carina har allsidig utdanning innenfor kunstneriske fag,
nærmere bestemt tegning, form og farge, interiørdesign,
klesdesign, kunst og design, IKT bildebehandling samt
analogt og digitalt foto.
Siden 2002 har fotografiet vært uttrykksformen, og hun har
jobbet som allround fotograf med hovedtyngde på musikk
og kunstfotografi. Carina har jobbet som fotograf for
by:Larm News siste to år, og bildene herfra har gitt henne
nye oppdrag innenfor ulike arenaer, men ikke minst gitt
henne muligheten til å jobbe intensivt med det hun er mest
glad i: Nemlig musikk og foto.
www.musk-andersen.no
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