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nyheter

Mor och dotter kommer nära
l Utställning med målningar och fotografier om vardagliga relationer
Det handlar om mödrar
och döttrar i fotografen
och Brommabon Ulla
Nordfors nya utställning
på Galleri TU på Kungsholmen.
I utställningen samarbetar hon med egna dottern Marie Severyd.

kan hon ligga som en skugga bakom en. Om man inte bearbetar det
så kan man reagera omedvetet på
olika sätt i vardagen, säger hon.
Som mamma kan ett visst agerande kännas helt naturligt utan
att det kanske är det, anser hon.
– När jag kommer hem till Marie kan jag börja plocka i ordning
hemma hos henne. Hon kanske
kortsiktigt tycker att det är bra,
fast i längden kanske det inte är
det.

”Mödrar och döttrar” heter utställningen som pågår på Galleri TU på Fridhemsgatan 12 den
4–12 maj.
Ulla Nordfors är 63 år och
har arbetat som fotograf sedan
1970-talet. Hon har tidigare bland
annat gjort utställningar med bilder på barn och på vanliga svenska män i olika situationer.
Nu vill hon rikta uppmärksamhet på mor- och dotterrelationen.
Hon tycker att vi matas med bilder på kändismammor och deras
barn, men att det saknas vardagliga bilder.
besökare ta
del av ungefär ett dussin bilder
med mammor och deras döttrar.
I en del fall är även dotterdöttrar
med på bild.
– Det är närbilder. Jag går alltid
nära de personer som jag fotograferar, säger Ulla Nordfors.

I utställningen kan 

klockan 18
ska samtalsterapeuten Gunnel Ottersten hålla ett föredrag på galleriet med utgångspunkt från boken
”Mödrar & Döttrar”, vars svenska
version hon har översatt.
En annan utställning gjord av
mor och dotter hade vernissage
i torsdags. Designern Maria Holmer Dahlgren och hennes dotter
Moa Dahlgren, båda Kungsholmsbor, visar Parisinspirerade akryltavlor och collage på galleriet
House of Hairdressers på Linnégatan 9–11. Den pågår till den 30
juni 2013.
Maria Holmer Dahlgren är en av
grundarna av företaget Ordning
och reda.

På söndag den 5 maj

Marie Severyd visar målningar och mamma Ulla Nordfors fotografier i utställningen ”Mödrar och döttrar”
som öppnar på Galleri TU på Fridhemsgatan nu på lördag.
Foto: Victor Severyd

En del av utställningsytan upptas av 30-åriga dottern Marie Severyds målningar. Tavlornas innehåll var okänt för Ulla Nordfors,
som gett henne fri händer, en
vecka innan vernissagen.

En av inspirationskällorna till
utställningen är boken ”Mödrar
& döttrar” som gavs ut i Sverige
2009. Den är skriven av Dorothy
och Julie Firman och handlar om
hur mödrar och döttrar kan arbe-

ta med sina relationer på ett fruktbart sätt. Ulla Nordfors tycker att
boken gav henne flera tankeställare.
– Oavsett om man haft en bra eller dålig relation med sin mamma
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Rabatten gäller samtliga förråd t.o.m. 30/6 2013
med reservation för slutförsäljning
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