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A Story About HER visas i Hedvig
Eleonora kyrka
Utställningen A Story About HER med fotografiska verk av Charlotta Sparre
öppnar i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm på den internationella
kvinnodagen söndagen den 8 mars.
Fotografierna är tagna i Mellanöstern och Nordafrika och utforskar begreppet
kvinnlighet som identitet. Liksom i andra delar av världen är arabiska kvinnor
verksamma inom olika yrkesområden. Men det är också kvinnorna som
utför de traditionella vardagliga sysslorna som att hämta vatten, sköta tvätt,

laga mat och syssla med handarbete.
Vernissagen den 8 mars inleds kl. 17 med ett samtal i Hedvig Eleonora Kyrka
mellan kyrkoherde Sven Milltoft och Charlotta Sparre på temat Tankar kring
kvinnor och identitet. Därefter visas utställningen av konstnären.
"Många kvinnor jag mött i Mellanöstern och Nordafrika är starka individer.
Med hårt arbete får de familjelivet att gå runt samtidigt som de spelar en
central roll i familjen och samhället genom att förmedla kunskaper, insikter
och kultur vidare till nästa generation", säger Charlotta Sparre.
Hon är uppvuxen i Sverige men har levt och arbetat halva sitt liv i
Mellanöstern och Nordafrika, bland annat som Sveriges ambassadör i
Jordanien och Egypten. Idag är hon direktör för det svenska dialoginstitutet
för Mellanöstern och Nordafrika.
”Genom mina dubbelexponerade bilder vill jag symbolisera livets
flerdimensionella karaktär och samtidigt förmedla en positiv och mänsklig
bild av vardagslivet i arabvärlden. Jag försöker fånga själen och essensen i de
platser jag besökt och i de människor jag mött."
Charlotta Sparre har tidigare haft en rad fotoutställningar i Jordanien,
Egypten och Sverige, senast under Bokmässan i Göteborg 2019.
A Story About HER pågår mellan 8 mars och 5 april i Hedvig Eleonora Kyrka,
Storgatan 2, Stockholm.
Utställningen är ett samarbete mellan Hedvig Eleonora församling och
Tillgren Photography Agents.

Representerar och curerar fotograferna Amira Al-Sharif, Jemen; Victoria
Ivleva, Ryssland; Arne Lind, Sverige; Felix Oppenheim, Sverige; Charlotta
Sparre, Sverige; Anders Thessing, Sverige.
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