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ÄLVÄNGEN. I söndags 
var det vernissage på 
Repslagarmuseet.

Isabellé Samuelsson 
hade premiär för sin 
fotoutställning Pacha-
mama.

En personlig rese-
skildring som omfattas 
av ett 40-tal fotogra-
fier.

Isabellé Samuelsson går sista 
året på Hulebäcksgymnasiet. 
Under närmare tre augusti-
veckor genomförde hon ett 
specialprojekt för ungdomar 
mellan 16-19 år. Isabellé ar-
betade tillsammans med ar-
keologer. Förutom volontär-
arbete fick hon också besöka 
ruiner och de sista dagarna på 
resan tillbringades i Cuszo.

– Det var roligt att få upp-
leva en helt ny kultur och 
samtidigt få träffa männis-
kor från olika delar av värl-
den, säger Isabellé som gärna 
återvänder till Peru.

– Absolut! Jag vill verkli-
gen tillbaka, gärna under en 
längre period och i projekt-
form på något sätt. Det finns 

så himla mycket fint att titta 
på.

Som ett led i projektar-
betet ingick att dokumen-
tera resan. Det har Isabellé 
gjort. Över 1 600 bilder blev 
tagna under vistelsen i Peru. 
Av dessa har hon valt ut 40 
stycken som nu visas på Rep-
slagarmuseet i Älvängen.

– Jag har valt att fokusera 
på natur och ruiner, förklarar 
Isabellé.

Att Repslagarmuseet blev 
platsen för utställningen var 
tack vare att bekanta till fa-
miljen tipsade om lokalens 
förträfflighet.

– Faktum är att jag varit 
här tidigare och spelat teater 
med Teatervinden. Det känns 
roligt att vara tillbaka.

Utställningen på Repsla-
garmuseet pågår till och med 
den 20 februari. Den 25 ja-
nuari föreläser Isabellé Sam-
uelsson om sin resa till Peru.

Personlig reseskildring visas på Repslagarmuseet
– Vackra bilder från Peru

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se I söndags hade Isabellé Samuelsson vernissage för sin fotoutställning Pachamama.

Lördag 29/1 på scen:
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AFTER WORK 
Varje fredag 17- 20

MISSA INTE 
DETTA!

Kom i tid!

Fredag 4/2 
på scen:


