
Fotograf Eva Hallkvist 

Som fotograf har jag alltid fascinerats av miljöerna runt omkring mig. Jag har försökt greppa 
om helheten, om mångfalden och om det privata. 

Min fotografiska bana började när jag som tioåring fick tillgång till min pappas gamla 
systemkamera. Året därpå fick jag en egen kamera i present. Redan tidigt var det natur och 
resor som fascinerade mig mest. 

Idag skiljer jag på mina två sidor inom fotograferandet; det yrkesmässiga och det 
konstnärliga. Som konstnär inspireras jag av det vackra runt omkring mig. Många av mina 
bilder tar jag ute i naturen, där det är lätt att finna inspiration genom färg, form och ljus. 

På samma sätt ger stadsmiljön mig mängder av abstrakta motiv genom speglingar, 
linjer, arkitektur och framför allt ett spännande folkliv, som lockar till många bilder. 

Som konstnär arbetar jag mycket med fotocollage och fotomontering i olika material. En 
spännande utmaning för min kreativitet och där flera bilder tillsammans kan bilda nya 
sammanhang och nya motiv. 

Under åren har jag gått ett flertal kurser inom fotografi såsom mörkrumsteknik, fotografiska 
tekniker, naturfotografering, digital bild, desktop och fotokomposition. Kurser som inspirerat 
mig såväl bildmässigt som tekniskt. 

Våren 2008 hade jag min första utställning på galleri MagicMixie i Löddeköpinge. Därefter 
har jag haft ett flertal utställningar i Eslöv, Landskrona, Skurup, Svedala, Helsingborg, Vittsjö, 
Kävlinge, Lund, Malmö, Trollenäs och Veberöd. 

Som yrkesfotograf arbetar jag framför allt med utbildningar inom fotografering och 
bildredigering. Varje termin arrangerar jag flera olika kurser för dig med såväl digitalkamera 
som mobilkamera. Jag utgår från Kävlinge, men har även kursmöjligheter i Lomma, Eslöv och 
Landskrona. Det finns också möjlighet att boka privatlektioner. För företag kommer jag ut på 
plats och utbildar.  
Utöver detta erbjuder jag också barn, familje- och porträttfotografering samt hjälp med 
bilder till företag. 

 

För kontakt: 

eva@evasfotodesign.se 
0708-93 34 50 

Hemsida: 
www.evasfotodesign.se 
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