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Plastslöseri på Sjöhistoriska
UTSTÄLLNING Världshaven svämmar över av plastskräp, samtidigt som det råder brist på återvunnen
plast på land. Den här paradoxen uppmärksammar
Sjöhistoriska museet i nya utställningen ”Vac from
the sea”. Här varvas färggranna dammsugare som
tillverkats av plastskräp med dokumentation från insamling av plast vid kustområden runt om i världen.
Utställningen pågår den 2–30 mars.
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En vanlig dammsugare och
en gjord av plastskräp.

Berättare på jakt efter sanningen
SCENKONST I över 20 år har Solnabon Göran Hemberg
uppträtt som berättare. Han har levandegjort verk som
Odyssén, Markusevangeliet och Beowulf. Den 10 och
16 mars framträder han på Teater Pero på Sveavägen
i Vasastan. Han håller i en berättarsalong på temat
”sanningen – ingenting annat än sanningen”
Göran Hemberg agerar värd och är öppen för att
improvisera och låta publiken bidra med sina historier.

Livet från den ljusa sidan
Fotografen Johanna Wulff visar foton från Berga äldreboende.
Att flytta till äldreboende behöver inte
betyda slutet. I stället
kan det vara början på
ett socialt och kreativt
liv.
Det vill fotografen
Johanna Wulff visa med
sin utställning ”Åldrandets konst”.
Johanna Wulff är uppvuxen
i Bergshamra och har arbetat
extra i många år på Berga äldreboende.
Förra året kom hon dit i egenskap av professionell fotograf och
fotograferade pensionärer. Resultatet blev utställningen ”Åldrandets konst” i äldreboendets entré.
Flera av dem som medverkar
i utställningen känner hon sedan
tidigare genom sitt arbete på Bergas avdelning för arbetsterapi.
I nyhetsrapporteringen handlar
äldreomsorgen ofta om vanvård
och bristen på utevistelser. Johanna Wulff vill ge en kontrast till de
bilderna.
– Jag vill visa att äldreomsorgen
inte behöver vara något deppigt.
För en del som flyttar till äldreboenden blir det ett lyft. De får hjälp
och folk omkring sig som får dem
att må bra, säger hon.
Några dagar har gått sedan vernissagen och Johanna Wulff står
i äldreboendets ljusa entréhall där
bilderna hänger. Där visas också
en del tavlor och andra konstverk
som de medverkande pensionärerna har skapat i äldreboendets
arbetsterapi.
På många äldreboenden har arbetsterapin lagts ned men på Berga finns den kvar. Där finns möjlighet att måla, väva, brodera,
spela bingo och boule.
Bagartorpsbon Bo hör till dem
som brukar gå dit för att måla.
Efter att han fått gula fläcken på
båda ögonen försvårades hans
skapande. En lösning för honom
blev att göra tavlor med hjälp av
gamla 50-öringar.
– Han personifierar åldrandets
konst. Det handlar om att inte låta
sig begränsas av olika saker. Samtidigt är det en konst i alla åldrar
att hitta vägar och nya möjligheter
när man stöter på problem, säger
Johanna Wulff.
Några bilder visar en trivsam utflykt till kaféet Gröna stugan vid
Lötsjön. Några andra bilder togs
när hon följde med en grupp synskadade då de badade på Liljeholmsbadet.

Många av Johanna Wulffs foton visar livets positiva sidor. Ulla och Gun-Britt har roligt under en utflykt till kaféet Gröna stugan vid Lötsjön..
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W Gillar Nan Goldin

81-årige Åke under ett besök på Liljeholmsbadet.

Astrid njuter av en kopp kaffe.

Irene lägger sitt hår själv med hjälp
av papiljotter.

En av de medverkande pensionärerna, 83-årige Ebbe Lidemark,
passerar förbi vid entrén med sin
rollator. Han hälsar glatt på Johanna Wulff som fick övertala honom att vara med.
– Som foto är det bra. Men gubben är åt helvete, säger Ebbe Lidemark om porträttet.
Johanna Wulff fascineras av
äldre personer som är positiva till

livet trots att de har krämpor och
anhöriga som har gått bort. Samvaron med äldre ger perspektiv på
det egna livet.
– En del har haft fyra hjärnblödningar och har gått i talträning för
att kunna prata. När man träffar
sådana personer kan ens egna bekymmer verka som småsaker.
Som fotograf har hon bland
annat skildrat kvinnors liv i Ke-

nya och krigsveteraner i England.
Temat ålderdom återkommer hon
gärna till.
Ett planerat projekt är en bok
om mormodern som stod henne
nära. Hon har många minnen från
mormoderns hemtrakter i Jämtland där de brukade åka längdskidor tillsammans.
– Hon vallade sina skidor med
tjära. Om jag känner doften av tjä-

W Namn:
Johanna
Wulff.
W Ålder: 36
år.
W Bor:
Aspudden
i södra
Stockholm.
W Familj:
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Mamma,
pappa och bror.
W Aktuell: Med utställningen
”Åldrandets konst” på Berga
äldreboende.
W Fotografisk förebild: ”Framförallt Nan Goldin. Hon kan
dokumentera folk i sin närhet
på ett ömsint sätt utan att det
känns utlämnade.”

ra brukar jag tänka på mormor.
Utställningen pågår till den 23
mars.
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