
Tanja Mueller – Fotograf & Konstnär 

Sedan 2003 bosatt och verksam som fotograf, konstnär och grafisk formgivare i 

Köpmannebro - Dalsland - med ateljé och galleri hemma på gården.  

Ibland förekommer även uppdragsarbeten inom kulturscenen, porträtt-, djur-, eller 

bröllopsfotografering, samt fotografering för ID-/körkort. 

Min ambition är att arbetar fram drömska, trollska och även sensuella uttryck i 

fotografierna – att skapa ett skogsbad för betraktarens själ, från delar av miljön som 

finns kring oss som är värd att bevaras – inte bara i bildform.  

Att skapa mystiska porträtt av den dalsländska skogen i all sin skönhet och stillhet 

genom ”Slow photography”, där det tydligt kan anas trollens, älvornas samt andra 

varelsers anda, och som samtidigt dokumenterar en viktig del av den biologiska 

mångfalden som finns i landskapet, har blivit en meditativ utmaning jag är tvungna till 

att följa, för att synliggöra skogen och dess mångfald för betraktaren som inte ser. 

Mitt arbetssätt är ganska tidskrävande, där jag komponera bilden med hjälp av en 

kombination av flera olika exponerings-/inställningsmöjligheter kameran erbjuder. 

Bildvinkel och -utsnitt väljs direkt på plats i skogen och det undvikas från början att 

få med ”störande föremål”, utan att förstöra eller ingripa i naturen, då jag alltid 

eftersträver att skapa en färdig bild direkt i och med hjälp av kameran, utan att det 

krävs efterbehandling via datorn.  

Representanter/Kunder/Uppdragsgivare, bland annat: 

- Region Värmland 

- Västragötalandsregionen  

- Melleruds kommun  

- Västkuststiftelsen 

- Kulturbruket på Dal 

- Bildarkiv Kungliga Hovstaterna 

- BUS – Bildupphovsrätt i Sverige 

 

Medlem i: 

- CFF-Centrum för fotografi sedan 2022 

- Konstnärscentrum Väst, Göteborg sedan 2019 

- Konstgrafiska Verkstaden i Dalsland sedan 2018  

- Invald som medlem i SFF-Svenska Fotografers Förbund 2016 

- Föreningen Konstvandring i Dalsland sedan 2007  

- Melleruds fotoklubb sedan 2003  

 

Jurybedömda utställningar/tävlingar: 

- Riksfotoutställning, jurybedömd SM i Fotografi (2022, 2016, 2015, 2014, 2008)  

- Västsvenska FotoExpo, jurybedömd (2022, 2020, 2018-16, 2014, 2009, 2007-05)  

- Dalslandsmästerskap i Fotografi 2021 – jurybedömd, ”Le coq est mort” 

- Dalslandsmästerskap i Fotografi 2019 – jurybedömd, ”Ett barn blir till” 



- Jurybedömd utställning i Landskrona Konsthall 

  17:e teckningstriennalen ”SVART PÅ VITT”, 26/10 – 15/12-2019 

- Jurybedömd utställning i Romele Konsthall, 31/8 – 8/9- 2019 
- Arvika Fotofestival 2017, jurybedömd, tilldelat diplom 

 

Utställningar bland annat: 

- ”Publicerad” – en utställning om den fotografiska boken, 14 okt. – 13 nov. 2022 

- ”By the Sea” i "Fönstret" Centrum för fotografi, Stockholm samt "By the Sea" - 

   Endags utställning i form av utomhus projektioner i juni 2022 i Göteborg.  

   Det visades 30 av mina naturfotografier ur serien "VIDARS RIKE".  

- Årlig deltagandet under ”Konstvandring i Dalsland” sedan 2007 

- Åmåls FotoFest 2022, 2017, 2016, 2015  

 

Separatutställningar: 

- Konstrummet i Mellerud med fotoutställningen ”Övergiven” (2016) 

- Konstrummet i Ljungskile folkhögskolan (2013) 

- Sana Klinikum i Remscheid, Tyskland (2012) 

- Konstrummet Dalslands Sparbank, Mellerud (2011) 

 

Annat: 

- ”Skapande skola” i grundskola i Åsensbruk, 2017 

 

- Fotografisk bok med titeln ”VIDARS RIKE” – innan förödelsen,  

  med naturmotiv från Dalsland, 21 x 30 cm, 104 sidor hårdcover, år 2022 

- Stipendiat via KulturMellerud avseende fotoboken ”VIDARS RIKE”, 2022 

 

 

 

Kontakt: 

Tanja Mueller 

Ryrsvägen 16 

464 71 Köpmannebro 

Mobil: 073 – 815 24 95 

tm.foto1000@gmail.com 

www.tmfoto.n.nu 

@tm_tanja_mueller 


