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Beata Bergström, född 1921, är en av våra första kvinnliga teaterfotografer. I mer än trettio år, fram till mitten
av 1980-talet, fotograferade hon på Dramaten. Senare fotograferade hon musikalen Kristina från Duvemåla på
Malmö Musikteater och ända in på 2000-talet har hon varit aktiv på Orionteatern i Stockholm. Hon var en
pionjär inom sin genre. Hon bröt mot konventioner och fotade på det sätt som för henne var mest naturligt.
Istället för att fotografera arrangerade situationer och skådespelare på uppställning tog hon bilder under
pågående repetition/föreställning. Beata fångade ögonblicken likt en reporter. Hennes arbete har efterlämnat
en fantastisk bildskatt, både konstnärligt och dokumentärt. Genom åren har Beata samarbetat med de flesta
stora inom svensk teater Olof Molander, Alf Sjöberg, Ingmar Bergman, Inga Tidblad, Lars Hanson,
Margareta Krook, Allan Edwall för att nämna några och fotograferat klassiker som Bengt Ekerots Lång dags
färd mot natt, vilken kommit att betraktats som en milstolpe inom svensk teaterhistoria för dess psykologiska
realism.
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