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PAMELA HANNÉ
En mångsidig kreatör med rötterna i Halmstad.
Pamela Hanné har lång erfarenhet av kreativa yrken och
har varit verksam i branschen sedan 1999. Karriären
började med en utbildning till makeup artist och
framgångarna kom tidigt i modebranschen. Hon fortsatte
på det kreativa spåret som stylist och tog efter många år
steget vidare i utvecklingen inom fotografering. Pamelas
starka känsla för konst och uttryck återfinns i hennes foton
och gör dem mycket älskvärda.
”Gränsen mellan kreativitet och galenskap är hårfin.
Att vara kreativ handlar om att bredda sin vision, att vara
intuitiv och att kunna se skönhet på det märkligaste sätt”,
säger Pamela. Med ett intresse för att skapa och bygga
upp en bild utifrån den kompetens hon besitter inom
smink, kläder, rekvisita, foto och redigering blir Pamela
både unik i branschen. Däri ligger även kontrollen att göra
bilderna precis som hon vill ha dem.
Tanken bakom varje bild är alltid vad Pamela själv tycker
är vackert och känner för under just den perioden. Hon
vill utrycka en frihet i sina bilder; fri från måsten och fri
från ägande. Varje färdig konstbild kommer alltid med ett
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citat som beskriver känslan och bilden. Även om känslor
är subjektiva och kan skilja sig åt mellan skapare och
betraktare är hela vitsen med konst att kunna skapa
känslor. Pamela arbetar hela tiden för att vara positiv i sina
uttryck och kunna se det vackra, starka i varje bild.
Arbetet inom foto, konst och styling har skapat en
bred kundkrets och uppdragen har sträckt sig från
privatpersoner till världskändisar. Hon har arbetat med allt
från modemagasin som Elle till världsartister som Robyn
och stora företag som Clarion.
Ett urval av utställningar
The Photo Gallery, Halmstad
Lydmar Hotel, Stockholm
Sliperiet, Borgvik
Webbplats
https://www.pamela.se/

