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BIOGRAFI LÅNG VERSION 

 
Maria Salomaa är en spännande och mångfacetterad skådespelerska med bred erfarenhet av 
teater, film, tv och radioproduktioner. Hon studerade och tog examen på Teaterhögskolan i 
Helsingfors 2003 och blev kort därefter anställd på Wasa Teater i Finland. 2006 kom hon till 
Stockholms Stadsteater där hon gjort flera roller. Från hösten 2017 är Maria anställd på 
Dramaten i Stockholm och är där aktuell som Miss Porter i Orfeus stiger ner (Tennesee Williams) 
och som Bondhustrun/Trollmor i Bortbytingen (efter Selma Lagerlöf) och har tidigare medverkat 
som Violaine i Budskapet till Maria. som En tjänare i Kung Oidipus/Antigone (Sofokles) i Eirik 
Stubøs uppsättning samt i Den lille girige.  
 
Bland tidiga arbeten i Marias karriär kan nämnas Picassoprojektet De fyra små flickorna och Mary 
Stuart! som båda spelades på Lilla Teatern in Helsingfors. I Sverige har hon varit engagerad, 
förutom på Stadsteatern, även på SVT, Strindbergs Intima Teater och SR/Radioteatern. 
 
Några roller under karriären är exempelvis Anna Stjärnhök i Gösta Berlings saga i regi av Runar 
Hodne, Virginia i Galileos liv, Agnés i Hustruskolan (Moliére), Syster Rosa i Allt om min mamma 
regi Philip Zandén, Eleonora i Påsk regi Eirik Stubø, Masja i Måsen regi Jan Håkanson, Den 
Grönklädda i Peer Gynt i regi av Lars Rudolfsson, Edith Södergran i Edith – Skrattande strimma av 
scharlakanssol regisserad av Cilla Back och Yse i När dagen vänder regi Wilhelm Carlsson. 
 
Maria Salomaa har också arbetat med tv och film och bland rollerna kan nämnas Lydia i Georg 
och Lydia producerad av Helsinki Filmi, Ina Forstén i Augusti, SVT Drama och Vera i filmen 
Tillbaka, Yle FST/Karma Films.  
 
Radioteater är också ett omtyckt område och här kan nämnas Emmy i Norrtullsligan regi Maria 
Löfgren, Fiona i Björnen sover regi Anders Carlberg och Mamman i Tänk Om! regisserad av 
Gunilla Abrahamsson. 
 
2013 inledde Maria ett samarbete med konstnären Lee Yanor från Tel Aviv. Lee Yanor arbetar 
med foto och video och är särskild intresserad av att skildra rörelser i den mänskliga kroppen 
och även i landskapet. Maria har medverkat i konstföreställningarna This side of Paradise samt 
Only One Story. 
 
Förutom att skådespela har Maria Salomaa även ett stort intresse av att skriva. Hon har skrivit 
två pjäser som framförts i Helsingfors samt flera tv-manuskript och även lyrik.  
 
Maria behärskar tyska, engelska, finska och finlandssvenska samt spelar piano, rider och fäktar. 
2006 mottog hon Carl Åkermans Stipendium som delas ut av Svenska Akademin. 
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MARIA SALOMAA 
SKÅDESPELARE 
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Maria Salomaa är en spännande och mångfacetterad skådespelerska med bred erfarenhet av 
teater, film, tv och radioproduktioner. Hon studerade och tog examen på Teaterhögskolan i 
Helsingfors 2003 och blev kort därefter anställd på Wasa Teater i Finland. 2006 kom hon till 
Stockholms Stadsteater där hon gjort flera roller. Från hösten 2017 är Maria anställd på 
Dramaten i Stockholm och är där aktuell som Miss Porter i Orfeus stiger ner (Tennesee Williams) 
och som Bondhustrun/Trollmor i Bortbytingen (efter Selma Lagerlöf) och har tidigare medverkat 
som Violaine i Budskapet till Maria. som En tjänare i Kung Oidipus/Antigone (Sofokles) i Eirik 
Stubøs uppsättning samt i Den lille girige.  
 
Några roller under karriären är exempelvis Anna Stjärnhök i Gösta Berlings saga i regi av Runar 
Hodne, Virginia i Galileos liv, Agnés i Hustruskolan (Moliére), Syster Rosa i Allt om min mamma 
regi Philip Zandén, Eleonora i Påsk regi Eirik Stubø, Masja i Måsen regi Jan Håkanson, Den 
Grönklädda i Peer Gynt i regi av Lars Rudolfsson, Edith Södergran i Edith – Skrattande strimma av 
scharlakanssol regisserad av Cilla Back och Yse i När dagen vänder regi Wilhelm Carlsson. 
 
2013 inledde Maria ett samarbete med konstnären Lee Yanor, Tel Aviv, i This side of paradise som 
fortsatte 2017 i Only one story. Maria har skrivit två pjäser som uruppförts i Helsingfors, TV-
manus och lyrik. 2006 mottog hon Carl Åkermans Stipendium som delas ut av Svenska 
Akademin. 
 

 
 


