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Årets kulturstipendiat Angelica
Rosengren ställer ut i Lindesberg
Lördag 21 september kl 12-14 är det vernissage på Lindesbergs
Stadsbibliotek för en fotoutställnlng med stämningsfulla bilder av Annica
Rosengren - årets kulturstipendiat i Lindesbergs kommun.
Angelica Rosengren fick Lindesbergs kulturstipendium 2019 för att kunna
vidareutveckla sitt skapande inom fotografi.
”Angelicas bilder är uttrycksfulla studier av naturen och det anspråkslösa. I
hennes bilder finns det en närhet som utstrålar värme och gör en berörd. När
Angelica tog över på Fotografiska museets Instagram blev en av hennes
bilder gillad över 12.200 gånger och det är lätt att förstå: rådjur i tidig

morgondimma på Ramsbergs ängar är svåra att motstå. Mycket vackert”,
förklarade Sara Sporre, kultursekreterare, i samband med utdelningen.
”Hösten är min tid”
”Jag fick en frågan från kulturenheten här i våran kommun om jag ville ställa
ut mina foton under en månad och med min prestationsångest tog det mig en
stund att svara men det slutade med ett ja. Jag har haft det tufft med att välja
ut vilka bilder jag vill ha med. Jag har inte kunnat fråga någon annan än mig
själv om det här. Det är för mig, en väldigt personlig sak att göra. Inte ens
min man vet. Och det slog mig när jag valde resten av bilderna, att hösten är
min tid. Det är något alldeles särskilt med naturen, färgerna, ljuset och luften.
Och att det blev just det, hösttema. Det känns bra i magen”, skriver Angelica
Rosengren på sin webbplats.
”Kreativ ensamvarg i Bergslagen”
Angelica Rosengren beskriver sig själv som ”en rastlös och kreativ ensamvarg
med kärlek till tidiga mornar, är 31 år, bor i ett hus i Bergslagen tillsammans
med sin man, hunden Binja och fyra katter. Frilansar som fotograf men jobbar
även som undersköterska”.
...
Läs mer om Angelica Rosengren på http://rosengrenjonasen.se >>

LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i
Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen
i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för
kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på
lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till
redaktionen: info@lindekultur.se

