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NY FOTOBOK OM SVENSKA SKÅDESPELARE BAKOM KULISSERNA 
 
Nystartade förlaget 2066 publicerar fotografen Kuba Roses första bok Becoming 
Somebody. Den skildrar en värld som sällan visats tidigare, genom unika bilder på unga 
svenska skådespelare. Medverkande är bland andra Sverrir Gudnason, Liv Mjönes, 
Shima Niavarani och Nina Zanjani. Boken inleds med en nyskriven essä om 
skådespeleri av Leif Zern, mångårig kritiker på Dagens Nyheter.  
 
Under fem års tid har Kuba Rose fotograferat skådespelarna för att se vad som händer när de 
går in i sina roller. Han har fått följa med dem in i logerna och sminkrummen, när de övat 
rösten eller druckit kaffe, varit glada och förtvivlade. Syftet har varit att dokumentera deras 
förvandling inför varje föreställning. “Alla människor växlar väl mellan olika roller med mer 
eller mindre framgång men skådespelare är experter på detta. Hur gör de? När blir det bra? 
Vad är det som gör en människa trovärdig? Detta är vad jag har undersökt”, säger Kuba.  
 
Gemensamt för de avbildade skådespelarna är att deras karriärer är någorlunda nystartade och 
detta var viktigt för Kuba. “Jag ville jobba med personer som inte var helt färdiga med hur de 
jobbar och där jag kunde följa dem i processen, in under ytan och förbi eventuella fåfängor 
och manér. Det tog mig några år och ett par tusen bilder men nu har jag 91 bilder som blir en 
sammanhållen berättelse om det jag ville studera”, säger han.  
 
I sin inledande essä skriver Leif Zern: "I Kuba Roses fotografier får jag syn på en teater som 
hela tiden befinner sig i rörelse, en teater där ingenting är och där allt blir. Detaljer i stället 
för färdiga porträtt, pauser och övergångszoner där man förväntar sig ett resultat. Där varje 
gest och varje sidoblick bär på löftet om en fortsättning."  
 
Skådespelarna som Kuba Rose har samarbetat med är Emil Almén, Robert Fux, Sverrir 
Gudnason, Emelie Jonsson, Josefin Ljungman, Emma Mehonic, Liv Mjönes, Shima 
Niavarani, Jennie Silfverhjelm, Eric Stern, Jörgen Thorsson och Nina Zanjani.  
 
Kuba Rose är fotograf, utbildad på Fotoskolan STHLM och Stockholms filmskola. Han har 
haft uppdrag åt bl.a. Tidningen Vi, Hemslöjd och Teg Publishing.  
 
Pressbilder finns på www.2066.se/pressbilder. För övrig information, recensionsexemplar 
eller intervjuer kontakta gärna Magnus Zackariasson på info@2066.se eller 076-045 42 90. 


