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Rysk prisbelönt fotojournalist till
Bokmässan i Göteborg
Victoria Ivleva-York är en mångfaldigt prisbelönt rysk journalist och fotograf,
bosatt i Moskva. Hennes orädda rapportering syns i medier över hela världen.
På Bokmässan i Göteborg visas hennes hyllade foton från ryska
kvinnofängelser i Sverige för första gången.
Victoria Ivleva-York är inbjuden till Bokmässan i Göteborg 25-28 september
för att visa sina fotografier på Fotografiska stråket, samt för att berätta om
hur det är att vara fotojournalist i dagens Ryssland. Hon kommer bland annat
att intervjuas av Sveriges Televisons mångårige Moskvakorrespondent Stig

Fredrikson på Stora scenen, Internationella Torget och på Dagens Nyheters
scen.
Hon belönades med World Press Photo Golden Eye award 1991 för sina bilder
inifrån kärnkraftsreaktorn i Tjernobyl och är den enda journalist i världen som
har sett reaktorn inifrån efter explosionen 1986. Mellan 1987-1991 reste hon
som pressfotograf till så gott som alla militära och etiska konflikter i det
tidigare Sovjetunionen; Georgien, Armenien, Transnistrien, Tadjikistan.
Victoria Ivleva-Yorks fotobok Temps present de la Russie (1988) handlar om
livet i Sovjetunionen under perestrojkan. Boken gavs ut i Frankrike och USA.
Hon var den enda journalist och fotograf från det tidigare Sovjetunionen som
rapporterade från krigets Rwanda 1994.
I Göteborg visas utställningen Läger 15 Samara, Läger 5 Tjeljabinsk/ Läger 5
Tjeljabinsk, Läger 6 Nizhny Tagil på Fotografiska stråket, foton tagna på
kvinnoanstalter i Ryssland. Kvinnorna avtjänar där sina straff för vålds-,
narkotika- och skattebrott. I dessa så kallade förbättringsläger finns barnhem
och även sjukhus där kvinnorna föder sina barn. Barnen får vistas sina tre
första år i livet på lägrets barnhem bakom murar och taggtråd. De får bara
träffa sina mammor två timmar per dag och det är sköterskor (ofta andra
intagna) som nattar barnen. När barnen fyller tre adopteras de bort, får bo
hos släktingar eller på institution. Victoria Ivleva-Yorks första besök i lägren
ägde rum strax efter Sovjetunionens fall, drygt tjugo år senare återvände hon
och upptäckte att inte mycket förändrats. Hon mötte bland annat en ung
kvinna som hon träffat som litet barn innanför murarna. Nu avtjänade
kvinnan själv ett långt fängelsestraff.
Fotografierna visas 25-28 september på Fotografiska stråket, plan 2, mellan
Se Människan-scenen och Internationella Torget.
Vernissage med Victoria Ivleva-York på plats 27 september kl. 14:30. Ett
bildspel från fängelserna visas på Se Människan-scenen under mässdagarna.
Victoria Ivleva-York framträder på ett flertal scener under Bokmässan, här ett
urval:
25 september kl. 11:00-11:25 Kvinnor och barn i ryska fängelser, Lilla scenen,
Internationella Torget, plan 2 (Intervjuare Gunilla Hallonsten, Svenska

kyrkans policychef).
25 september kl. 16:00-16:30 Ukraina, DN:s scen, plan 2 (I samtal med DN:s
utrikeschef Pia Skagermark och DN:s korrespondent Ingemar Nevéus).
26 september kl. 16:30-16:55 Att arbeta som fotograf i Ryssland, Lilla scenen,
Internationella Torget, plan 2.
26 september kl. 17-17:30 Montersamtal om läget i Ryssland, Östgruppen för
demokrati och mänskliga rättigheter, Internationella Torget, plan 2.
27 september kl. 13:40-14:00 How to live as a journalist in Russia and not be
lost along the way, Stora scenen, Internationella Torget, plan 2 (Intervjuare
Stig Fredrikson, författare, tidigare utrikeskorrespondent).
Under våren 2014 reste Victoria Ivleva-York runt i Ukraina och
dokumenterade vardagen hos befolkningen efter en insamling hon gjort via
Facebook. Hon har även nyligen rest som hjälparbetare till östra Ukraina.
I Ryssland är hon även aktuell med utställningsserien War and Peace om
gästarbetare som saknar framtid.
Arrangörer: Göteborgs stift kultursamverkan och Tillgren Photography Agents
Efter Göteborg reser Victoria Ivleva-York till Stockholm.
29 september samtalar hon med DN:s prisbelönta fotograf Paul Hansen på
ABF-huset, Sveavägen 41, kl. 18:00.
30 september föreläser hon på Slaviska institutionen vid Stockholms
universitet kl. 17:00.
Kontakta Ulla Tillgren på 070-588 08 53 om du vill komma i kontakt med
Victoria Ivleva-York.

Representerar fotograf Frank af Petersens, Felix Oppenheim och Victoria
Ivleva-Yorke.
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