
 

 

Fotofokus på Kulturhuset Stadsteatern i 
höst 

Pressmeddelande 2022-08-12 
 

Höstens utställningsprogram lyfter både den ikoniska fotografen Mary Ellen Mark, och 

oetablerade fotografer som möts i Fria Fotografers Filial. För första gången arrangeras 

även Fotoboksfestivalen på Kulturhuset Stadsteatern i samarbete med Fotoförfattarna 

inom Svenska Fotografers Förbund,  vars syfte är att stärka fotoboken som 

konstform. Utställningarna knyts samman av en serie specialvisningar med fotofokus 

där besökare möter fotografer inne i utställningarna. Specialvisningar sker i 

samarbete med Centrum För Fotografi och Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers 

Förbund.  

  

Fria fotografers filial 2022, 25 augusti - 25 september, Galleri 3 
Fria fotografers filial förenar människor som delar en stor passion för fotografi. I maj pågick 
ansökningsperioden och de första att skicka in sina bidrag är de som nu representeras i 
utställningen. Över 60 fotografer från hela Sverige, med olika bakgrund och i alla åldrar, står 
bakom kamerorna i årets utställning. 
  
Mary Ellen Mark: The Lives of Women, 20 oktober 2022- 30 januari 2023, Galleri 3 
Mary Ellen Mark (1940-2015) är känd för sina fotoreportage och porträtt av människor i 
samhällets utkant. Marks dokumentärfotografier gav de många människorna en egen, 
kraftfull röst när hon presenterade dem för en bred publik. I ”The Lives of Women” får vi möta 
många av de kvinnoöden som Mark dokumenterade i sina omfattande fotoprojekt. 
  
Fotoboksfestivalen, 28-29 oktober, Foajé 3 

Fotoboksfestivalen är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern och Fotoförfattarna 

inom Svenska Fotografers Förbund. Här bjuds det på en härlig fotoboksmarknad. Kom och 

lyssna på samtal och möt formgivare, historiker, bokhandlare och fotografer. Bläddra i de 

senaste fotoböckerna. 
  
Specialvisningar: 24 augusti, 21 september, 28 oktober, 16 november 
I höst presenteras även specialvisningar med fotofokus. som under fyra tillfällen fördjupar sig 
i de pågående fotoutställningarna och utforskar olika frågeställningar inom fotografin. De tar 
avstamp i ett tema och gästas av fotografer, forskare och andra namnkunniga aktörer inom 
området. Specialvisningar sker i samarbete med CFF, Centrum För Fotografi och 
Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund. 

  

Onsdag 24 augusti kl 18.30-19.30  

Plats: I utställningen Tuija Lindström Valokuva – det egna språket, Galleri 5 

Den fotografiska teknikens olika språk– uttryck och metoder från analogt mörkrum till 

instagram. Hur mycket påverkar tekniken berättandet? Välkommen till ett samtal om att välja 

uttryck och metod i sitt konstnärskap med Jenny Källman och Per Englund. Moderator: 

Jenny Morelli. 

  

Onsdag 21 september kl. 18.30-19.30 



 

 

Plats: I utställningen Fria fotografers filial, Galleri 3 

Fotografin som utlopp för det mänskliga behovet av kreativt skapande – arenor för foto 

utanför den professionella sfären. 
 
Fredag 28 oktober kl. 18.30-19.30 
Plats: I utställningen Mary Ellen Mark: The Lives of Women, Galleri 3 
Fotoboken och dess potential i det fotografiska arbetet – förutsättningar och metoder förr och 
nu. 
  
Onsdag 16 november kl. 18.30-19.30 
Plats: I utställningen Mary Ellen Mark: The Lives of Women, Galleri 3 
Den dokumentära traditionen och det etiska dilemmat – blicken, begäret och behovet. 
  
Fler medverkande TBA. 

Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning:  
Fria fotografers filial 
 
Mary Ellen Mark: The Lives of Women 

Mer info: https://kulturhusetstadsteatern.se/utstallningar 

För pressfrågor kontakta: 

Unn Warlenius, Kulturhuset Stadsteatern 

unn.warlenius@stadsteatern.stockholm.se  

Tel 0761 265430 
  

VERKSAMHETEN OCH COVID-19: 

Restriktionerna har släppt och nu har vi ordinarie sittplatser/besöksantal i våra salonger/lokaler. Men vi fortsätter att vara 

försiktiga och behåller därför flera av åtgärderna för att säkerställa ett tryggt besök och en trygg arbetsmiljö för våra 

medarbetare. Kulturhuset Stadsteatern följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms stads direktiv samt 

bevakar händelseutvecklingen noggrant. Skulle det komma nya rekommendationer eller direktiv har vi beredskap för att snabbt 

agera på dessa. Här finns information om vilka åtgärder vi vidtar i den publika miljön i nuläget. 
  

 

Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största kulturinstitutioner. Ett brett spektrum av 
kulturevenemang pågår året runt. Kulturhuset Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, Vällingby och Husby samt sommartid i 
Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefrihet och den 
konstnärliga friheten som grund. 

Information om GDPR 
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