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SÖK

Den gamla skylten som Bertil Westin satte upp på sitt nybyggda hus 1929 har kommit
upp igen.

En gammal fotoateljé
återuppstår

KÖPMANHOLMEN Westins gamla fotoateljé i Köpmanholmen återuppstår för en
helg. Det är illustratören, konstnären och forskaren Eva Skåreus som förenar
kulturhistoria och ett modernt fotoprojekt genom att fotografera samhällets
invånare under några dagar.

Under några timmar dagarna söndag till och
med onsdag håller Westins fotoateljé öppet, i
form av en utomhusateljé. Eva Skåreus
kommer sedan att visa bilderna på en
utställning på restaurangen Kajen i
Köpmanholmen. I motsats till under Bertil
Westins tid kostar det ingenting att bli
fotograferad (förutom materialkostnaden om
man vill ha en papperskopia).
Bertil Westin byggde sitt hus 1929 för att ha
det just som fotoateljé.I år är det alltså precis
80 år sedan huset byggdes och verksamheten
startade. Än idag kallas huset "fotografens
hus" i Köpmanholmen även om det är många
år sedan det var fotoateljé.
- Tanken är att följa ett gammalt porträttmönster; antingen står man snett bakom en
stol eller så sitter man på stolen vid
fotograferingen. Vanligtvis hade man också en
fondvägg med ett landskapsmotiv eller dylikt
bakom, nu blir det ett landskap "på riktigt",
berättar Eva Skåreus om sitt projekt att ta
porträttfotografier av dagens
Köpmanholmenbor.
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Konstnären och forskaren
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gammal hederlig
porträttfotografering i
några dagar på
Bruksvägen 53 i
Köpmanholmen.
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Det var verkligen trevligt. Bertil Westin var nämligen min farbror. Jag kan tyvärr
inte besöka huset eftersom jag bor i Nacka
Anmäl
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Nesser ger ett knivskarpt New York
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