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Vernissage: Unika foton inifrån
Tjernobyls reaktor 4
Den 26 april - på dagen 31 år efter Tjernobylkatastrofen - har
utställningen Inside Chernobyl reactor 4 vernissage på restaurang 19glas i
Gamla Stan.
Mångfaldigt prisbelönta ryska fotojournalisten Victoria Ivleva (f. 56) visar sina
unika fotografier inifrån reaktor 4. Hon är den enda utomstående person i
världen som varit på plats inuti reaktorn efter explosionen 1986.

”Du kunde varken se, höra eller känna lukten av den radioaktiva strålningen,
men du kände den ändå runtomkring dig. Det var både skrämmande och
fascinerande. Tog du ett felsteg kunde du få i dig en dödlig dos”, säger
Victoria Ivleva som följde med ett forskarteam in i resterna av reaktorn 1990.
Hon belönades med World Press Photo Golden Eye Award 1991 för sina unika
fotografier.
Inside Chernobyl reactor 4
Vernissage onsdag 26 april kl. 16-18
19glas, Stora Nygatan 19, Gamla Stan, Stockholm
Utställningen visas t o m 18 juni
Victoria Ivleva medverkar vid vernissagen via Skype från Moskva.
De senaste fem åren har Victoria Ivleva återkommande bjudits in till Sverige
där hon visat sina fotografiska verk, men också talat om hoten mot de
mänskliga rättigheterna och det fria ordet i Ryssland. Inbjudare har varit bl a
Bokmässan i Göteborg, Ordfronts MR-dagar, Palmedagen, Svenska
Unescorådet och Medieinstitutet FOJO.
2016 gjordes utställningen I Offrets fotspår på Närsholmen - om när ryske
regissören Andrej Tarkovskij kom till ön, om gotlänningarnas minnen. Victoria
Ivleva stod för fotot och curator Ulla Tillgren för research, intervjuer och
texter. Den visades bl a under Bergmanveckan på Gotland och i Moskva under
vintern.
Victoria Ivleva är djupt engagerad i Ukrainas framtid och har rest mycket i
landet. Hon har gett ut boken Mandrivka om sina möten. Hon har även arbetat
som volontär och evakuerat människor från krigszoner. Hennes senaste
utställningThe birth of Ukraine har visats på flera håll i Ukraina.

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