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Till lokala medier

Sanna Borell premiärutställare i Gummifabriken
Sanna Borell blir första konstnären som ställer ut i nya
Blickfånget när Gummifabriken invigs i september.
Men redan nu på lördag kommer illustratören och
barnboksskaparen till hemstaden Värnamo för att ta emot
kommunens kulturstipendium.
- Det känns jättekul att komma tillbaka till Värnamo som illustratör
och att få bli premiärutställare i Gummifabriken, säger Sanna
Borell.
Hon har medverkat vid ett flertal utställningar i Skåne, men det här
blir första gången hon ställer ut i hemstaden. Hon håller som bäst på
att planera utställningen, som har vernissage fredag 15 september.
- Jag vill visa nya grejer som är gjorda till den här utställningen, så
jag tror inte att det blir bilder från böckerna. Barnböckerna har fått
en del uppmärksamhet, men den mesta tiden arbetar jag med andra
typer av illustrationer till olika myndigheter, organisationer och
tidningar, säger Sanna Borell.
”Mycket skicklig illustratör”
Ansvariga på kulturförvaltningen är mycket nöjda med
premiärutställaren.
- Det ska bli oerhört spännande att ställa ut Sanna Borells verk. Hon
är en mångsidig och mycket skicklig illustratör som har förmågan
att fascinera både barn och vuxna. Humor, kreativitet och en härlig
kombination av färgnyanser flödar i hennes illustrationer. Vi kan
också alla känna igen oss i Borells illustrationer då det finns en rik
variation av mångfald, säger kultursekreterare Pauline Blom.
Fler utställningar
Det planeras redan för de utställningar som ska följa efter Sanna
Borell i Blickfånget.
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- Vi vill ha en bredd och variation, både i uttryck och i teknik, och
spegla mångfald. Utställningarna i Blickfånget är i första hand för
professionella konstnärer, då vi vill stödja dem i deras
yrkesutövning och för att säkerställa kvalitet. Vi har även större
utställningar som riktar sig till barn och utställningar om kulturarvet
i samarbete med bland annat länsmuseet, säger kulturpedagog
Cecilia Gustavsson.
Prisutdelning med hårdrock
Men den som är otålig behöver inte vänta till hösten på att få träffa
Sanna Borell. Redan nu på lördag kl. 16 kommer Sanna Borell till
Värnamo och Kulturhuset Cupolen för att ta emot Värnamo
kommuns kulturstipendium tillsammans med de två andra
stipendiaterna: hårdrockssångaren Christian ”Kryddan” Sjöstrand”
och folkbildaren Clement Svensson (astronomi och geologi).
Förutom prisutdelning och ett samtal med stipendiaterna, blir det
musik med Kryddans Band of Spice. Även kommunens
arkitekturpriser delas ut.

Mer information:
Sanna Borell 073-5672901
Pauline Blom 0370-377590
Cecilia Gustavsson 0370-377656

