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Bonnie sjunger för England
Bonnie Tyler blir Storbritanniens representant i Eurovi-
sion Song Contest i Malmö. Den walesiska sångerskan ska 
sjunga powerballaden ”Believe in me”. 

Keri i nya ”Apornas planet”
Uppföljaren till 2011 års oväntade kritiker- och publiksuccé 
”Apornas planet: (r)evolution” lägger till ännu ett namn i sin 
rollista – skådespelerskan Keri Russell.

Fotograf skildrar familjens skörhet
Stockholm 
Att bilda familj var både 
jobbigare och vackrare än 
fotografen Anna Clarén 
någonsin hade kunnat fö-
reställa sig. 

Med sin personliga 
bildserie ”Close to home” 
skildrar hon familjeskapan-
dets skörhet och skönhet.

Anna Clarén har ända 
sedan hon skaffade sin 
första kamera som nioår-
ing dokumenterat varda-
gen och att det blev just 
familjen som står i cen-
trum i ”Close to home” föll 
sig naturligt.

– Jag har jobbat på det 
här i fyra år och under 
den tiden har jag träffat 
min man och fött tre barn. 
Det är en tid när jag har 
fått otroligt mycket vack-
ert, säger Anna Clarén.

Bleka färgtoner
Precis som i hennes 

prisbelönta fotobok ”Hol-
ding” går bildserien i pas-
tellfärger och även om fo-

tografierna är realistiska 
finns det något drömlikt 
över dem. 

Ljuset och de bleka to-
nerna för tankarna till 
ett skirt tyg som när som 
helst kan gå sönder. I ar-
betet med ”Holding” var 
bildernas färgtoner en 
slump som kom sig av att 
Anna Clarén använde en 
gammal Hasselbladska-
mera utan ljusmätare och 
för att vara på den säkra 
sidan överexponerade 
hon. 

I efterarbetet upptäckte 
hon sedan likheten med 
de bilder hon tagit som 
barn vars motiv har börjat 
blekna och hur paradox-
alt det var att själva be-
vismaterialet för att något 
faktiskt ägt rum höll på 
att förstöras. 

Nu har den bleka tonen 
blivit hennes signum och 
ett sätt att förstärka käns-
lan av förgänglighet.

– När jag fotograferar är 
det med ett par glasögon 
på mig som är filtrerade 

med den känsla och det 
stämningsläge som jag 
är i just då,och mycket av 
de glasögonen innehåller 
en rädsla för det förgäng-
liga och en vetskap om att 
inget är så bra att det kan 
vara för evigt.

Blottande bilder
I ”Close to home” blott-

lägger hon sig själv men 

också sin familj och per-
soner i deras närhet. Por-
trätt varvas med natur-
bilder från hennes omgiv-
ningar på Biskops-Arnö. 
En bild på henne själv 
gravid och naken med 
huvudet i famnen på en 
nära väninna skildrar sys-
terskap och tyst förståelse 
kvinnor emellan. 

Ett annat foto visar 
en av hennes söner som 
spädbarn när hans an-
sikte är förvridet av ilska. 
Att skildra människor är 
alltid ett etiskt dilemma 
menar hon men med åren 
har hon landat i att det är 
hennes konstform.

– Det där har jag haft 
ganska mycket kval kring, 
så mycket att jag i en pe-
riod bara fotograferade 
fjärilar. Sedan har jag för-
likat mig med att fotografi 
är mitt sätt att uttrycka 
mig på.

Under de fyra år Anna 
Clarén har arbetat med 
”Close to home” har hon 
fotograferat omkring 200 

kamerarullar med sin 
Hasselbladskamera. 

Fotograferandet ser hon 
som ett sätt att kommuni-
cera känslor hon annars 
inte vill eller kan sätta ord 
på – ett slags inre emotio-
nell verklighet.

– Vissa människor som 
joggar kan tycka att det är 
jobbigt men att det är så 
skönt efteråt att de ändå 
bara vill ut, och så är det 
med fotograferandet för 
mig. Jag kan tycka att ka-
meran är tung och bökig 
men alltid när jag har fo-
tat en stund så känner jag 
mig ren och lugn.

Hon fortsätter:
– När jag pratar om 

djupt privata saker ge-
nom fotografier så har jag 
märkt att de inte är unika 
för mig utan att det är 
något ytterst allmänmän-
skligt. Därför vill jag pu-
bliceras. Det finns något 
trösterikt i att man inte är 
ensam om det där.
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profil
Anna Clarén
Ålder: 40 år.
Bor: På Biskops-Arnö. Född 
och uppvuxen i Lund.
familj: Man och tre barn.
Gör: Fotograf som även 
är utbildningsansvarig vid 
Nordens fotoskola, Biskops-
Arnö.
Bakgrund: Anna Clarén 
arbetar förutom som lärare 
även med kommersiella 
uppdrag. Bland hennes ti-
digare egna projekt finns 
”Holding” (2006) och 
”Puppy love” (2009).
Aktuell med: Bildserien 
”Close to home” som visas 
på Fotografiska i Stockholm 
8/3-26/5 och ges ut som 
fotobok av förlaget Max 
Ström den 8 mars.

tre barn. anna Clarén och hennes man har fått tre barn på 
fyra år. Här väntar de deras andra barn. Foto: ANNA CLAréN/MAx StröM

systerskap. bilden på anna Clarén, gravid med sitt första barn, och hennes väninna ska skildra systerskap och den tysta för-
ståelse som kan finnas kvinnor emellan.  Foto: ANNA CLAréN/MAx StröM

vaCkert. bildserien ”Close to home” skildrar det sköra men 
också det vackra med att bilda familj. Foto: ANNA CLAréN/MAx StröM

funderingar. ”Jag och min 
man har funderat kring om 
det finns några bilder som 
barnen skulle kunna fara illa 
av nu eller senare i livet, och 
vi tycker inte det”, säger an-
na Clarén om att porträttera 
sina barn. 


