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Mary Ellen Mark (1940-2015) dokumenterade framförallt kvinnor som hon följde under 
många år, och ofta skapade en nära relation till. Under arbetet med hennes 
uppmärksammade fotoprojekt Ward 81, valde hon själv att bo tillsammans med patienterna 
på den enda slutenvårdsavdelningen för kvinnor på Oregon State Hospital. Mark träffade den 
14-åriga tonårsflickan Tiny (Erin Blackwell) 1983 och följde sedan henne i tre decennier. Tiny 
och hennes vänners liv blev till den Oscarsnominerade filmen Streetwise 
 

20 oktober 2022 – 30 januari 2023 
Vernissage 20 oktober kl. 17.00-19.30 
Galleri 3, Kulturhuset Stadsteatern 

Mary Ellen Mark räknas som en av de mest inflytelserika amerikanska fotograferna 

och hennes verk har visats och publicerats världen över. I “The Lives of Women” 

möter vi många av de kvinnor som Mark dokumenterade under andra hälften av 1900-

talet. Kvinnor med olika livsöden och berättelser som Mary Ellen Mark gav en röst till. 

Den omfattande utställningen består av 93 fotografier och filmerna “Twins” och “The 

Amazing Plastic Lady”.  

– Mary Ellen Mark är en av fotohistoriens ikoner, hon var banbrytande och framför allt var 
hon en fotograf som levde med dem hon fotograferade under längre perioder. En person 
som sökte sig till samhällets utkanter men även till vardagens komik. Mary Ellen Mark har 
inspirerat många av dagens fotografer och kanske främst kvinnliga fotografer, säger Maria 
Patomella, curator.  



 

 

 

 
Mary Ellen Mark har publicerats i prestigefyllda tidskrifter som Life, New York Times 
Magazine, The New Yorker, Rolling Stone och Vanity Fair. Hon har gett ut ett stort antal 
böcker med sina fotografier och haft utställningar världen över. Under åren 1977–1981 var 
hon en del av bildbyrån Magnum Photos. Mark har fått en rad priser och utmärkelser, 
däribland Lifetime Achievement in Photography Award från the George Eastman House 
2014 och även Outstanding Contribution Photography Award från the World Photography 
Organisation. Hennes fotografier har tidigare visats på Kulturhuset, i utställningen American 
Oddessey (2000). 
 

 

 

 
 

 
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 

 

Mary Ellen Mark gjorde det till sitt livsverk att med fotografi och film fördjupa sig i andras liv 
och bekräfta deras människovärde. Hon gav dem en egen, ofta kraftfull röst och 
presenterade dem för en bred publik. Genom sitt banbrytande dokumentärfotografi, 
utforskade hon verkligheten för människor i svåra, ibland nästan omöjiga livssituationer och 
var en förkämpe till dagens kvinnokamp. 

Utställningen är producerad av diChroma photography, Madrid, i samarbete med Mary Ellen 
Mark Studio, New York och Howard Greenberg Gallery, New York. 

Filmen Streetwise visas på Klarabiografen den 23 oktober och 28 januari. Mer information är.  
  
Läs mer om utställningen här 
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