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FOTOUTSTÄLLNING 
AV NAYAB IKRAM

Genom bilder lever vi kvar. Åren efter att vi gått bort, faller vi sakta i glömska, tills vi en dag helt 
försvinner. 

Bilder arkiveras och minnen av oss finns kvar, men inte där vi en gång levt. De bortglömda förblir gömda, 
anonyma, tillsammans med alla livets händelser, som sakta faller i glömska med dem. 
 

I fotoutställningen skildrar Nayab Ikram hur vi människor lever kvar efter att vi gått bort, genom arkiverade 
porträtt som förts samman med dagens stadsmiljö. 

Projektet påbörjades för två år sedan, utgående från studieorten Jakobstad och Jakobstads museums 
arkiv. I det fortsatta arbetet har hon utgått ifrån sin hemstad Mariehamn och hämtat material från Ålands 
Museums arkiv, ur fotografen John Karlsson/Clemens samling. 

Samlingen består främst av okända personporträtt på glasnegativ och på åländska vyer. Personerna är 
fotograferade hemma hos folk, både inomhus och utomhus, på bröllop, begravningar, konfirmationer och 
i skolklasser, som ger en inblick i det åländska livet på landsbygden och personernas vardag. 

John Karlsson/ Clemens (1877-1962), var en folkskollärare från Åland som självlärt började med fotografi 
åren mellan 1910-1912. Han använde sig av bälgkameror och Kodaks lådkamera, som uppges vara 
en av Ålands första. Karlsson/Clemens slutade fotografera vid krigsutbrottet 1939. Hans sista fotografi var 
taget på en skolklass daterad 1938.  
 
Från samlingen har Ikram skannat personporträtt på glasnegativ. De karakteristiska 
porträtten har hon sedan valt ut, och tillsammans med dagens stadsmiljö i Mariehamn förts samman i 
bildmontage, där personerna får ett nytt liv de inte visste att de skulle få.

Deras minnen kommer leva vidare tills de sakta faller i glömska igen, i staden som vi idag lever i. 
 
Utställningen har under våren visats på Musik Café After Eight i Jakobstad, Ritz i Vasa och Bokcafé i Åbo. 
 
 
 
Nayab Ikram (f.1992) ar en konstnär från Åland, med rötter från Pakistan. Hon bor i Mariehamn, där 
hon frilansar och arbetar som fotograf. Våren 2015 tog Ikram sin medianomexamen vid Yrkeshögskolan 
Novia, där hon studerade fotografering. 
 
Ämnen som kulturidentitet och identitetsbildningar har alltid intresserat Ikram, som hon uttrycker genom 
olika visuella medium som fotografi, installationer, rörlig bild samt mixed media.

www.nayabikram.com 
www.facebook.com/nayabikramphotography
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