Paloma Picasso & Emmanuelle Khanh på Café Flore i Paris 1969.
Foto: Mats Burman
Kopist: Mats Burman 2015
Silvergelatin-förstoring 48x33 cm monterad på syrafri kartong.
Upplaga 10st + 5st A.P.
Signerad på baksidan.

Kuriosa och
Information
om tavlan från
Ateljé Uggla.

Mats Burman, Ateljé Uggla.
Mats Burman började sin fotografiska bana hos Teddy Aarni i Eskilstuna tillsammans
med Hans Gedda. Han kom till Stockholm 1965 och började på Atelje Uggla som
barnfotograf, kopist och assistent till Rolf Winqvist och Hans Gedda. Burman började
med reklam och modefotografering omkring 1970. Bland annat med Sten Didrik
Bellander och Tiofoto Bildbyrå. Övertog Ateljé Uggla och flyttade verksamheten till
Gallerian 1976. 2007 flyttade verksamheten till Grevgatan 52. Mats Burman har alltid
drivit parallella fotoprojekt i Sverige och på ett flertal platser runt om i Världen. Burman
stora intresse för människor resulterar i levande porträtt med stor kontakt med de
fotograferade. Inte sällan ser modellen rakt mot betraktaren, något som skapar en stor
närvaro i hans bilder. Utställningar i urval: 1978 porträtt på hantverkare publicerad i
tidningen foto. 1979 porträtt med polaroid positiv negativ. Tidningen Foto. 1985
Eskilstuna stadsbibliotek separatutställning. 1997 Bilder från Havanna YFO Galleri. 2004
Två permanenta utställningar på Gothia Towers i Göteborg.

Kuriosa om tavlan.
I mitten sitter mode och smyckedesignern Paloma Picasso, dotter till konstnären Pablo
Picasso. Hon är avbildad i många av hans verk. Avant garde, street fashion & glasögon
designer Emmanuelle Khanh sitter mitt emot tillsammans med sina barn. På höger sida i
bild sitter Emanuelles man, Quasar Khahn, Vietnams mest framstående möbel och mode
designer. ”A designer from another galaxy”. Mats B & Hans G är där i deras sällskap…

Länkar:
www.ateljeuggla.se
www.biography.com/people/palomapicasso-9542596#personal-life
http://luxury-furniture-vietnam.com/designer-furniture/
quasar-khanh-vietnamese-furniture-designer/
http://www.ek.fr/en/maison-ek/

…Mats Burman & Hans Gedda var på middag
hemma hos familjen Khanh som då berättade att
de brukar träffa lite vänner på Café Flore, söndagar
kl 12. Då inga turister var där, och dom tyckte att
Mats & Hans skulle komma dit.

