København den 10. september 2008

Fotografen Viggo Rivad
Ny bog om Viggo Rivad, som han aldrig er set før
Der er udgivet flere gode bøger med og om fotografen Viggo Rivad, men aldrig en bog, der i foto viser og
fortæller om hans hverdag. Nu har en sådan bog set dagens lys. Forfatter og fotograf Carlo Pedersen har fra
2005 til 2008 foreviget Rivad i sort-hvid fotos i hjemmet, på arbejdet, på udstillinger, med Anker Jørgensen,
der er en god bekendt af Viggo, med familien og på en fotorejse på Cuba.
Viggo Rivad har siden 1970’erne været en af dansk fotografis største figurer, og selv om han ikke er så
kendt blandt nyere generationer, er han stadig med i den fotografiske top herhjemme.
Den 27. august i år udsendte Post Danmark et nyt frimærke med et af Rivads værker. Det store sort-hvide
frimærke med værdien 5,50 kr. er indsat i bogen ”Fotografen Viggo Rivad”.
I bogen befinder Viggo Rivad sig på den for ham uvante side af kameraets linse. Bogen viser i billeder og lidt
supplerende tekst, hvordan Viggo i dag tilbringer sin hverdag. Den skildrer også hans nuværende
fotografiske aktivitet. Bogen er udelukkende i sort-hvid og tegner et æstetisk billede af en ægte kunstners liv.
Om Viggo Rivad:
Viggo Rivad har som den første fotograf modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Blandt mange andre priser
har Rivad også modtaget Henry Heerups ærespris to gange.
Historien om Viggo Rivad er historien om en ægte, passioneret fotograf. Rivad voksede op på Nørrebro, og før
fotokarrieren tog fart, kørte han taxa i de københavnske gader og stræder. Først i 1999 lagde han taxakørslen bag sig.
Som autodidakt har han rejst verden rundt med sit kamera, det er der kommet mange betagende sort-hvid fotoserier ud
af. Fra 1975 har Rivad udgivet bøger baseret på fotoreportager, og vi har kunnet stifte bekendtskab med Rivads
fotounivers gennem udsmykninger på bl.a. Københavns Hovedbanegård, Kastrup Lufthavn og nu også på frimærker.

Bogen udgives på Forlaget BIOS og frigives på Selskabet for Dansk Fotografis landsmøde den 4. oktober i
Odense, hvor Viggo Rivad også vil være til stede. På landsmødet vil bogen kunne købes og signeres, hvis
man ønsker det. Læs mere om Carlo Pedersen og landsmødet på DFS’s hjemmeside: SDF.dk
Viggo Rivad vil også være at træffe på bogmessen BogForum 2008 lørdag den 15. november kl. 16.15.
Bogens vejledende udsalgspris er 248 kr.
I er meget velkomne til at kontakte os her på Forlaget BIOS for info, fotos fra bogen eller andre spørgsmål –
tlf. 77338731 / 27203345, mail: pr@forlagetbios.dk
Forfatter og fotograf Carlo Pedersen kan kontaktes på tlf. 65361774 / 20268774, mail: cpfoto@cpfoto.dk.

Med venlig hilsen
Dennis Lisbjerg, Forlaget BIOS
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