Månadens panare december 2007 - Yvonne Garblad

Bild: Ulf Magnusson.
Fram till nyåret hänger Yvonnes utställning på Frico i Sävedalen, enligt personalen på företaget till stor glädje och en
inspiration att vila ögonen på.

Yvonne siktar mot stjärnorna
Att en hemsida kan vara bra att ha vet Yvonne Garblad i Pan. Hennes sajt, www.yvart.se, blev inkörsporten till den fina
utställning som Yvonne just nu har på Galleri Frico i Sävedalen. Någon såg hennes fina bilder på nätet och erbjöd två
månaders hängning i det fräscha galleriet på företaget Frico.
Yvonne har lite svårt att dölja sitt västgötska ursprung. Berättar på charmig dialekt att hon lämnade hemorten Vara som
tjugoåring och har sedan dess bott i Göteborg. Har arbetat med så skilda saker som undersköterska, informatör på
SAAB och för närvarande som ekonom. Har fotograferat sedan 1996, det började med inspiration på en fotoutställning.
Arbetar numera skickligt i Photoshop, men har även fotograferat mycket i dia och svartvitt.
Yvonne sysslar dessutom med måleri och teckning och har till och med gjort animerad film. Första bekantskapen med
FK Pan skedde 1996. Det blev några års frånvaro runt millennieskiftet, men sedan ett par år är Yvonne med igen. Sitter i
styrelsen som vice kassör och deltar regelbundet i tävlingar i klubben. Men främst gör hon sig ett namn utanför Pan och
ofta utanför landets gränser. Som medlem i PSA (Photographers Society of America) kan hon delta i
världsomspännande fototävlingar. Har skördat framgångar i Saudiarabien, Indien, Hongkong, Portugal och flera andra
länder. På hemmaplan finns framgångar i Västsvenskan, GM och förstås i Pans egna tävlingar.
Precis som Gunnar Aus inspirerar Yvonne till ökat tävlande för oss Panare. Det är enkelt att försöka. Yvonne har varit en
av de aktiva i det mycket lyckade Härlanda-projektet, som just är sjösatt i och med invigningen av Kulturhuset Kåken.
Att jobba med andra ger inspiration.

Ett stort specialområde för Yvonne är astronomi. Hon kan och vet massor om vår stjärnhimmel och kombinerar gärna
detta med sitt fotointresse. Det är verkligen en utmaning att göra bilder av så avlägsna fotomodeller som planeter och
stjärnor, men att det går visar Yvonne med bilden hon valt att visa oss.
På frågan om vad hon kan tänka sig förändras i Pan svarar Yvonne att det borde släppas fram fler interna förmågor som
programpunkter på mötena. Det finns många duktiga fotografer i Pan som säkert har mycket att berätta och lära ut.
Dessutom kunde det vara trevligt med en lite mindre formell atmosfär på mötena. I övrigt tycker Yvonne att det mesta
fungerar bra i FK Pan.
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Bild: Yvonne Garblad
Yvonne siktar mot stjärnorna. Bilden föreställer Andromedagalaxen och strecket upp till vänster är en meteor som
passerar

