Bildextra
Mänskligt
Söndags fotograf Maria Östlin har levererat många kändisfotografier till er läsare under årens lopp.
Här bjuder hon på en exklusiv förhandstitt ur sin komText: Agneta Elmegård Foto: Maria Östlin
mande utställning.

”Fotografierna är
lite som mina barn”
H

on har tidigare blivit
prisbelönt för en bildserie i Aftonbladet som
handlade om bröstcancer. Och i
sitt jobb har Maria Östlin fotograferat allt från anorexisjuka till
hjärtinfarktdrabbade kvinnor.
Men det är kända människor
som är den verkliga utmaningen
att fotografera, menar Maria.
– Ju mer de krånglar desto mer
peppad blir jag, säger hon med
ett skratt. Då går jag igång. Tillfredsställelsen är extra stor när
jag lyckats få den bilden som jag
vill ha, säger hon och fortsätter;
– Jag har oftast en väldigt klar

bild framför mig vad jag vill att
fotografiet ska förmedla och oftast är jag helt slut efter en plåtning. Det är som en adrenalinkick, berättar hon.
Du ska snart ha en vernissage med utställningen
”Kända på riktigt”. Varför
har du valt ut just de här
bilderna?
– De här fotografierna är lite
som mina barn, de betyder väldigt mycket för mig. Det är också en slags kärlek och respekt för
de människorna som är med. Det
spelade också in att de visade
upp en annan sida som folk i all-

mänhet inte är vana vid att se.
Vilken är din styrka som
fotograf?
– Att personerna jag fotograferar, oavsett om de är vanliga eller
kändisar, känner sig trygga med
mig som fotograf. Jag är gammal
dagisfröken och fångvaktare och
van att ta människor! Det handlar också om att visa sig säker på
sin sak så att de känner att jag vet
vad jag gör. Stylister och makeupartister har också stor del i att
bilderna blir bra. Man arbetar
som i ett team.
Mardrömsplåtning?
– Jo då. En av Dramatens S

fakta
Namn: Maria Östlin.
Bor: I Stockholm på

Söder.

Familj: Flickvän
Anna, dottern Alison.
Favoritfotografer:

Annie Leibowitz,
Robert Mapple
thorpe och Denise
Grünstein.
Aktuell: Ställer ut
sina fotografier på
Restaurang Momma
på Södermalm i
Stockholm mellan
28 maj och 28 ok
tober.
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1. Izabella Scorupco
Maria: ”Hon är alltid så otroligt vacker

och kvinnlig. Blev inspirerad av filmen
”Boys don’t cry” med Hillary Swank. Jag
älskar kontrasterna mellan styrka, sårbarhet och självsäkerhet. De lindade brösten
förstärker sensualismen i bilden.”
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”Han ville bara
vara med om han fick
vara astronaut”

2.
S största skådespelare skulle plå-

tas på ett slott och vi hade letat
kläder och miljö i en vecka. Trots
att jag och agenten var överens
om upplägget tvärvägrade artisten att ställa upp så jag fick plåta
honom i en svart skjorta.
Vilken är din favoritbild?
– Lena Philipson när hon
springer med ryggen mot mig,
den är som ett konstverk i sig.
Vem skulle du helst av allt
vilja fotografera?
– Ingemar Bergman var länge
en dröm att få fotografera. Marilyn Manson, skulle kännas som
en rejäl utmaning.

3.
68 S Ö N D A G

4.

5.
2. Christer Lindarw
Maria: ”Jag ville göra honom ruffigare än

vad man är van vid. Man brukar se honom
som en enormt vacker kvinna. Men här
ville jag leka med den sterotypa bilden av
manlighet. Alla som har sett den tycker att
den är häftig och annorlunda. Oväntad.”

3. Lena Philipsson
Maria: ”Hon har alltid glimten i ögat

och är full i fan. Bilden är tagen
veckan innan hon vann Melodifestivalen och det var hennes egen idé: ’Vi
låtsar att jag har vunnit’…”

4. Jonas Gardell
Maria: ”Han ville bara vara med om han

fick vara astronaut. Vilken utmaning! Jag
och stylisten var på SVTs kostymlager
och letade dräkt i flera timmar. Jag plåtade i ett grustag i Huddinge. Han ser så
macho ut i all sin litenhet.”

5. Helena Bergström
Maria: ”Hon bjuder alltid på sig själv.

Hänger på alla ideér, glad och pratig. Jag
älskar energin i bilden. Väldigt sensuell.
Togs på fem minuter i ett garage med en
ficklampa som ljus.”
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6. Lena Philipsson
Maria: ”En av de vackraste

bilder jag taget. Fotograferad
i Hallwylska palatset i Stockholm. Hon har på sig en Lars
Wallin-klänning.”
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