Uppsala 4 april 2019

Via Dolorosa – en fotoutställning om mobbing i
Gottsunda kyrka
Fotografen Elisabeth Ohlson Wallins utställning Via Dolorosa - Lidandets väg kommer till
Gottsunda kyrka. Invigning under gudstjänsten söndag 7 april kl. 11.00.
– Elisabeth Ohlson Wallins utställning levandegör påskens berättelse på ett konkret sätt i nutiden,
säger Boel Hössjer Sundman församlingsherde i Gottsunda församling. Den lyfter också på ett
starkt sätt vilket stigma och lidande som mobbing innebär för barn och unga.
Via Dolorosa i den kristna traditionen
Berättelsen Via Dolorosa eller Lidandets väg handlar i den kristna traditionen om Jesus väg till
korset från det han döms, genom gränderna i Jerusalem, till Golgata där han dör på korset och
sedan hans uppståndelse ur graven. Ända sedan medeltiden har kyrkan med bilder berättat om
lidandets väg. Berättelsen har i traditionen använts som en meditationsvandring under fastetiden
före påsk.
– Frågorna om utsatthet och våld är ständigt aktuella, just nu inte minst i ljuset av
Tv-dokumentären om artisten Josefin Nilsson. Utställningen berör också frågor om vårt eget
ansvar när andra i vår omgivning drabbas av psykiskt och fysiskt våld. Jag hoppas att
utställningen kan bli ett möte med påskens berättelse, som rymmer det svåraste i livet, liksom
hopp om försoning och nytt liv, avslutar Boel Hössjer Sundman.
Om Elisabeth Ohlson Wallin
Elisabeth Ohlson Wallin är född 1961 och började arbeta som dagstidningsfotograf 1980. Hennes
konstnärliga genombrott skedde med fotoutställningen Ecce Homo 1998 i Uppsala domkyrka. Den
visade Jesus i sällskap med hbtq-personer och väckte mycket starka känslor.
Utställningsperiod i Gottsunda kyrka
7 april till 28 april
Kyrkan är öppen vardagar kl. 09.00–17.00 och söndagar kl. 10.00–13.00
Invigning under gudstjänsten söndagen 7 april kl. 11.00

kontaktpersoner

Boel Hössjer Sundman, församlingsherde, tel. 018-430 38 10
Mårten Löfgren, kommunikatör, tel. 018-430 37 76
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