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        CARMEN - Irina von Martens  

                           

Den 23 februari - 15 april 2012 visas

DuvTeatern’s Glorious Carmen. P

Art i Washington, USA. ”These photographs will challenge you to reconsider your notions of

skriver gallerist Charles Krause om bilderna.

konst har väckt stort intresse i de 

för att han presenterar konstverk 

Finlands ambassadör i Washington Ritva Kouk

liksom fotograf Stefan Bremer och 

Vad är skönhet? Vem är värd beundran? 

Fotoserien Duva/Diva är ett samarbete mellan 

dräktdesigner Paula Varis. Bilderna visades för första gången på Finlands Nationalopera i samband med 

att operaföreställningen En rovfågel flyger in 

2011. De finns också publicerade i 

mäktiga och vackra operavärlden, av flamenco

Carmenberättelsen och de medverkandes egna rollkaraktärer i 

Stefan Bremer är högaktuell som mottagare av Helsingfors kult

på Stoa 2.2 - 11.3 2012 och sin nyutkomna bok med samma namn.

DuvTeatern består av åtta skådespelare med utvecklingsstörning och en handfull professionella 

teaterarbetare. Gruppen verkar inom ramen för 

Dokumentärfilmen Den tysta sångerskan

föreställningen, sändes 24.1 2012 på FST5 och finns 

 

För mer information och intervjuer kontakta 

Charles Krause (00)-1-202 638 3612. 

Se även www.charleskrausereporting.com

DUVA/DIVA: DuvTeatern’s Glorious Carmen
CharlesKrause/Reporting Fine Art Washington D
 

 

Stefan Bremer & DuvTeatern i Washington

             
 LA DIVA - Pia Renes   ESCAMILLO 

2012 visas Stefan Bremers och DuvTeaterns fotoutställning 

Photographs by Stefan Bremer på galleri Charles Krause/

i Washington, USA. ”These photographs will challenge you to reconsider your notions of

om bilderna. Hans nyöppnade galleri för internationell 

har väckt stort intresse i de lokala medierna. Han har uppmärksammats i amerikansk press 

för att han presenterar konstverk tillsammans med en bakgrundshistoria som ger dem

Finlands ambassadör i Washington Ritva Koukku-Ronde kommer att närvara vid öppningen

Stefan Bremer och DuvTeaterns regissör Mikaela Hasán. 

Vad är skönhet? Vem är värd beundran? Vem är Diva? Och vem är Duva?

tt samarbete mellan fotograf Stefan Bremer, DuvTeatern, Blue Flamenco

dräktdesigner Paula Varis. Bilderna visades för första gången på Finlands Nationalopera i samband med 

En rovfågel flyger in - en variation på Carmen hade premiär

e finns också publicerade i DuvTeaterns jubileumsbok. Fotografierna är inspirerad

mäktiga och vackra operavärlden, av flamenco-dansens stolthet och sensualitet, av den dramatiska 

Carmenberättelsen och de medverkandes egna rollkaraktärer i föreställningen. 

är högaktuell som mottagare av Helsingfors kulturpris 2011, med sin utställning 

och sin nyutkomna bok med samma namn. 

skådespelare med utvecklingsstörning och en handfull professionella 

teaterarbetare. Gruppen verkar inom ramen för De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f.

Den tysta sångerskan i regi av Anna Blom, om gruppens arbete med Carmen

föreställningen, sändes 24.1 2012 på FST5 och finns tillgänglig på Yle Arenan t.o.m. 23.2 2012.

För mer information och intervjuer kontakta  Stefan Bremer 050 5119553, Mikaela Hasán  050 5660143 eller 

638 3612. Pressbilder finns på adressen www.duvteatern.fi/svenska/press

www.charleskrausereporting.com och www.duvteatern.fi. 

DUVA/DIVA: DuvTeatern’s Glorious Carmen. Photographs by Stefan Bremer is presented by 
CharlesKrause/Reporting Fine Art Washington DC 
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ESCAMILLO - Johan Blomberg    

Stefan Bremers och DuvTeaterns fotoutställning DUVA/DIVA: 

Charles Krause/Reporting Fine 

i Washington, USA. ”These photographs will challenge you to reconsider your notions of beauty”, 

internationell politisk och social 

i amerikansk press bl.a. 

ger dem ett mervärde. 

Ronde kommer att närvara vid öppningen den 23.2, 

Vem är Diva? Och vem är Duva? 

, DuvTeatern, Blue Flamenco och 

dräktdesigner Paula Varis. Bilderna visades för första gången på Finlands Nationalopera i samband med 

hade premiär i Almisalen i januari 

är inspirerade av den 

dansens stolthet och sensualitet, av den dramatiska 

 

med sin utställning Helsinki 

skådespelare med utvecklingsstörning och en handfull professionella 

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. 

i regi av Anna Blom, om gruppens arbete med Carmen-

på Yle Arenan t.o.m. 23.2 2012. 

, Mikaela Hasán  050 5660143 eller 

www.duvteatern.fi/svenska/press/ 
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