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- Prosjektet "Homo Urbanus Europeanus" er hovedsakelig et europeisk prosjekt, forteller Caracci til 

Fotópia. 

 

- Jeg liker å si at "jeg jobber for Europa." Vel, på en måte gjør jeg jo det. Prosjektet bruker Europa 

som ramme, eller mer nøyaktig, europeiske hovedsteder. 

 

Ideen bak prosjektet er å fotografere mennesker i alle Europas hovedsteder. Dette blant annet for å 

vise hvor like vi egentlig er. Innen utgangen av året skal han ha besøkt hele 20 hovedsteder, fra 

Reykjavik til Istanbul. Oslo er hovedstad nummer 16 på listen. 

 

 
Riga, august 2007 

 

Som små maur 

Men på tross av at det fokuseres på Europa, var det i USA ideen til prosjektet først dukket opp. 

 

- Det var i Chicago, for to år siden. Alle disse store bygningene, de store gatene...og alle disse "små" 

menneskene, som så ut som maur.  

 

Og slik er det også i Caraccis bilder. Det er ikke mennesket som er det dominerende elementet, men 

snarere er det storbyens enorme arkitektur som står i hovedsetet. Menneskene nærmest forsvinner i 

omgivelsene. 

 

- Jeg kan si at mitt Homo Urbanus Europeanus prosjekt handler om ensomhet i byen. Mine bilder 

skaper følelsen av at vi deltar i et veldig intimt øyeblikk i noens liv, selv om bildene har blitt tatt på 

et offentlig sted, sier han. 

 

Ingen planlegging 

Akkurat hvilke hovedsteder han velger å besøke har like mye med tilfeldigheter å gjøre som noe 

annet. 

 

- Jeg drar dit vinden fører meg. En av mine viktigste jobber er å finne folk i forskjellige europeiske 

hovedsteder, som er snille og sjenerøse nok til å la meg bo hos dem, forteller han og legger til at 

dette absolutt ikke er et billig prosjekt å begi seg ut på. 

 

Med Europa som ramme, reiser franske Jean-

Marc Caracci kontinentet rundt og 

fotograferer mennesker fortapt i storbyens 

enorme arkitektur. Denne uken er han i Oslo. 

 

Befinner du deg i Oslo har du kanskje allerede sett 

han, eller til og med blitt fotografert av han. 

Franske Jean-Marc Caracci er nemlig på besøk i 

hovedstaden denne uken for å fotografere urbane 

nordmenn, i forbindelse med prosjektet Homo 

Urbanus Europeanus.   
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Heller ikke bildene planlegges på forhånd, men er et resultat av lange vandringer og mye venting. 

 

- Den første dagen jeg er i en by, går jeg bare rundt, uten kart, nesten så jeg mister meg selv. Og 

så, skritt for skritt, ser jeg noen steder jeg kan fotografere. Så venter jeg på at noen skal komme inn 

i utsnittet jeg har valgt, og selvfølgelig må jeg vente på det rikige lyset også. Det betyr at jeg ofte 

må komme tilbake til det samme stedet flere ganger, til jeg har fotografert den riktige personen i det 

riktige øyeblikket, forteller Caracci og legger til at folk ofte ikke er klar over at de blir fotografert. 

 

 
Sofia, november 2007 

 

Plaget av sikkerhetsvakter 

Fotograferingen har ikke alltid gått helt smertefritt for seg. Ettersom han fotograferer i det offentlige 

rom, tiltrekker han seg lett oppmerksomhet. 

 

- Det hender at jeg oppholder meg på samme sted, klar til å knipse, og bare venter på at noen skal 

komme inn i bildet. Og selvfølgelig, om jeg venter slik med kameraet mitt foran en ambassade, en 

bank e.l, liker ikke sikkerhetsfolk det i det hele tatt. Og ganske ofte må jeg rettferdiggjøre meg selv 

angående mitt kunstneriske arbeide, forteller Caracci, som fotograferer med en Nikon D200 og et 

28mm objektiv. 

 

Portefølje, utstilling og bok 

Caracci har valgt å presentere alle bildene i sort/hvitt, på grunn av deres grafiske uttrykk. 

 

- Jeg jobber med linjer og skygger, med lys og kontrast. Mine bilder, i farge, ville ikke hatt noe 

poeng, sier han. 

 

Målet med prosjektet er en portefølje, en vandreutstilling og forhåpentligvis en bok. Han har allerede 

blitt invitert til å stille ut arbeidene en rekke steder rundt i Europa, blant annet på fotofestivalen Visa 

pour l'image i Perpignan i september. 

 

 
Beograd, mai 2007 
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Vilnius, september 2007 

 

 
Paris, juli 2008 

 

 
Reykjavik, juli 2008 
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Tallinn, juni 2008 

 

 
Madrid, mars 2008 

 

Alle bilder © Jean-Marc Caracci 

Se flere bilder fra prosjektet på homo.urbanus.free.fr/europeanus/ 

 

Av Christine Tolpinrud 

 

 

 

Tilbake  Del på Facebook  |   |  Legg til på Nettby 

Kommentarer

Du er ikke logget inn

Du må være registert bruker for å kunne legge inn kommentarer. 

Vennligst logg inn eller du kan registrere deg her  

 

Tips en venn om denne siden

Til(e-post): Ditt navn: Send tips

Copyright © Pixel Planet AS / Fotopia.no 

Alle bilder som vises er Copyright © de respektive fotografer.

Webansvarlig: Rune 

Redaksjonelle tips kan sende til  

Redaksjonen 

Spørsmål til vår netthandel kan sendes til 

netthandel@fotopia.no 

 

TLF: 4540FOTO (45403686) 

 

Andre henvendelser rettes til  

kontakt@fotopia.no 
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