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En samling korta glimtar av några av KC mitts konstnärer. 
Vill ni veta mer om någon av konstnärernas arbeten så finns 
kontaktinformation i presentationen.
Annars är ni alltid välkomna att kontakta vårt kansli på 
mail: kansli@kc-mitt.se eller telefon: 0152 - 106 54 för hjälp 
med konstnärskontakt, konsulttjänster, konstköp m.m.
Vi är en resurs. Använd oss!



Måleri textil grafik
Britta Järverud   Storgatan 40 E   Torshälla
073 075 28 52
bom.jarverud@blixtmail.se  

Hämtar inspiration i naturen och händelser i livet. I många av 
mina bilder har fantasin fått flöda. 
Jag arbetar med olika tekniker, textil, grafik och måleri. Blandar 
gärna olika tekniker.
Textil ligger mig varmt om hjärtat, och att skapa med olika mate-
rial. Vill att människor ska bli glad av min konst.
Har arbetat med skapande verksamhet med barn och vuxna.



Grafiker skulptör
LarsGöran Yeudakimchikov-Malmquist     Konstfabriken 
sundbyvägen 18   645 51  Strängnäs   070 770 79 09
lagomal833@gmail.com   www.lagomal.se   

Att ”måla” med ljuset är mitt sätt att finna spänning i en bild. Att i 
ett ögonblick finna ett uttryck i ett ansikte som visar den avbilda-
des personlighet. Att gå från fotografiet och fotograferandet till 
grafiken kändes naturligt. Jag arbetar i dag i de flesta konstgrafis-
ka teknikerna. Utgår gärna från fotografiet. Gör gärna en skulptur 
då och då. Har arbetat mycket internationellt både som utställare 
och freelance curator.



Foto broderi mixed media
Annika Eriksdotter    Göterstavägen 32    663 34 Skoghall
070 622 67 40
www.annikaeriksdotter.com

Annika Eriksdotter är en konstnär som främst uttrycker sig ge-
nom fotografi, broderi och mixed media. Hon är också konst- och 
kyrkpedagog. Annika har en förmåga att skifta uttryck med en 
obesvärad lätthet och oavsett material och teknik finns en när-
varo i hennes verk och de är fulla av berättelser. Annika är repres-
senterad på ett 30-tal platser.



Målare  digitalkonstnär
BrittMarie Järnström Lindell  Alsjögatan 22  641 61 Katrineholm
bm.jarnstrom@gmail.com  070 6969863

När jag arbetar med måleri, abstrakt dirrekt på ytan eller utifrån 
ett digitalt foto handlar det om att undersöka en idé eller ett tema. 
Faschineras av bilder som fortsätter sin resa utanför ramen, vilket 
också är temat i de senaste verken, “En resa helt utanför ramarna mot 
döden”. Samtliga bilder är 40 x 40 cm, och en del av dem fortsätter 
utanför ramen. Bilderna kan visas utan att de målas på väggen. 
Förutom måleri, så arbetar jag med ljud, collage och collografi.



Sörmlands böljande skogslandskap med öppningar och hus 
eller Visingsös öppna platta vattenlandskap med sitt fantastiska 
ljus ger mig utgångspunkter för mina abstrakta landskap. Lju-
set är det jag alltid söker, utan ljus ingenting. Förhoppningen är 
alltid att det ska finnas känsla i bilden. Jag arbetar oftast med 
akvarell men även med annat.”Nunor med miner” i akryl ut-
trycker olika känslolägen, tolkningen är fri.

Bildkonstnär blandteknikkonstnär 
Clara Waller, Posttorp, 643 96 Julita
cw@julita.nu, 0150-915 20, 073-18 13 889  www.aquarella.info



Skulptör - Konstkonsult
Emma Billbäck      Backa Norrgårdsvägen 3       795 91 Rättvik
emma.billback@gmail.com   www.emmassilver.com 0248 170 17

Med silver arbetar jag skulpturalt i mina ”Naturproteser” och 
med smyckesformgivning, till helt unika smycken. Ibland blir 
det också corpusarbeten och skulpturer.
Allt med hantverksskicklighet och ett konstnärligt öga. När 
jag byter material byter jag ofta uttryck. Sten, järn, betong 
och plexiglas ligger alltid lätt tillgängligt i min smedja.



Målare 
Christine Friman, Helgeandsgatan 2A, 592 30 Vadstena 
ateljechristine@gmail.com  www.atelje-christine.se 
0143-10801  073-0923574 

Från min ateljé har jag en fantastisk utsikt över Vättern, 
som bjuder på ett alltid föränderligt skådespel, liksom  
östgötaslätten och livet självt. 
Här hämtar jag inspiration till mina semiabstrakta, 
koloristiska bilder i olja, som framförallt förmedlar 
en känsla av glädje. 



I min verkstad i Siljansnäs Leksand arbetar jag med skulptur. 
Mitt basmaterial är lera. Där söker jag form och i arbetet med 
lera utvecklar jag mina skulpturer. 

Skulptör - Konstkonsult
May Lindholm Hjulbäcksvägen 126  793 97 Siljansnäs
may.lindholm@telia.com  070 2517719



Keramiker
Gunilla Dovsten  Tempelbacksvägen 5  711 31 Lindesberg
gunilla.dovsten@telia.com  0581 12124

Jag bor i Bergslagen. Omgivningen består av skog, sjöar, 
korpen i skyn och järnet i marken. Gruvhål som perforerar 
landskapet. Färgerna är dova, rödbrunt som järn, blågrönt som 
slagg, grönt som skog. Det är stengodsets färger.
Jag vill beskriva känslan av det jag ser i min keramik. Arbetar 
intuitivt med leran, skär, karvar, bankar och drejar. Blandar 
gärna med trä, sten och järn.



Målare
Helen Ekholm  Sörtå Munktorp  731 91 Köping 
sorta@swipnet.se  www.helenekholm.com  0221 40106

Det som intresserar mig är bilden som fenomen; den behöver 
ingen omväg över text eller föreställningsförmåga, den är 
bokstavligt talat ögonblicklig! Man känner och förstår i samma 
hisnande sekund. Även om man inte riktigt vet vad... Jag 
arbetar i olja på duk. Små målningar sammanställer jag i olika 
bildspel, och det som då uppstår mellan bilderna, är nog det jag 
är mest ute efter med mina magiskt – praktiska bildbesvärjelser.



Målare skulptör - Konstkonsult
Jim Axen  Kvarnvägen 3  610 72 Vagnhärad, 
j.axen@telia.com  www.jimaxen.com  0156 10009  070 4989707

”På Konstakademien återser jag Jim Axén, en av de förbisedda 
stora idéskaparna i svensk konst redan på 70-talet... Här 
demonstrerar han serier av märkliga foton... och i de många 
målningarna slingrar sig färgerna labyrintiskt och gäckande... 
Axéns oförutsägbara konst rör sig i medieskuggan. Detta inte 
sagt som beklagande utan med glädje att så mycket rör sig 
olydigt utanför de lydigas skaror.”     Thomas Millroth 2009



Skulptör  målare
Georgianna Kralli  Isälvsvägen 16  722 31 Västerås
g.kralli@telia.com  http://hello.to/g.kralli
021 24781  070 7973926

Mitt Måleri och Skulptur (stål och glas) är ett försök att fånga 
reflektioner av inre och yttre liv som befinner sig i ständig 
förändring och rörelse. Mest fokuserat på människan som en 
del av kosmos, i mitt behov att nå tolkningar av den oändliga 
utvecklingen. I detta sökande använder jag tre huvudelement: 
Tid, Rum och Rörelse.



Arbetar i olika material men mest med skulptural textil och 
emalj. De textila verken är i stort format och utförda i grova 
material ibland med inslag av fiberoptik. 
Emaljernas bildspråk bygger på tidigare erfarenheter som 
målare och de är utförda i screentryck.

Bildkonstnär 
Marieta Toneva  Bergsätravägen 27  79020 Grycksbo
marietatoneva@hotmail.com  www.marietatoneva.se
023 41344  070 2222452



Glaskonstnär
Karin Westman  Glasstudion Boda Prästgård  665 93 Kil
kahawk@kahawk.net   0763 15 66 82

Inspirationen som kan ses i de ugnsgjutna glasskulpturerna 
kommer från ett livslångt inre och yttre resande.
Från Balis grönskande terassodlade berg till Spetsbergens 
bistra polarklimat, från Mayaindianernas gamla tempel till 
Japans högteknologiska snabbtåg.



Glaskonstnär
Håkan Blomqvist  Glasstudion Boda Prästgård  665 93 Kil
kahawk@kahawk.net  070 51 99 738

Inspirationen som kan ses i de ugnsgjutna glasskulpturerna 
kommer från ett livslångt inre och yttre resande.
Från Balis grönskande terassodlade berg till Spetsbergens 
bistra polarklimat, från Mayaindianernas gamla tempel till 
Japans högteknologiska snabbtåg.



Textilkonstnär  digitalkonstnär  relationkonstnär
Kaipa Gunilla Ericsson  Kristinagatan 17  70214 Örebro
gunilla@kaipa.se  www-kaipa.se  070 8489210

Identitet, relation och tid är något som alltid intresserar mig.
Arbetar med tekniker som textil, film och relationell konst. 
I arbetet med ”I  love to be a woman”  undersöker jag 
kvinnans liv som subjekt och maktfaktor. 



Textilkonstnär  blandteknikkonstnär
Mia Tingvall  Hantverksmagasinet, Spårg. 1  671 30 Arvika
mia.tingvall@telia.com  www.miatingvall.se
0570 80747  076 815 81 99,

Boningar, rum, inre landskap… att hitta stämningslägen, 
klanger och färgmöten. Som en resa – en vandring i egna spår. 
Att se det lilla i det stora, som dimman över skogen, randen vid 
horisonten, mellanrummen mellan   trädens grenar…   
Jag skapar uttrycksfulla bilder med många bottnar, där betrak-
tarens öga kan finna stigar medan tankarna får löpa fritt.  



Målare  grafiker
Berit Hammarbäck  Tulegatan 27  602 17 Norrköping 
b.hammarback@gmail.com  011 128979  076 18173988

För mig är måleriet som en resa, jag vet inte var jag hamnar, men 
känner igen mig, när jag är framme. Arbetet är en process. Jag 
målar inifrån, och hämtar ”inspiration” ifrån upplevelser, känslor, 
synintryck och tankar. Med grafiken är det annorlunda. Jag 
bestämmer motivet från början, arbetar ofta utifrån foton, tecknar, 
och bearbetar i datorn. I collografi arbetar jag spontant direkt på 
”plåten”, ändrar och lägger till, tills bilden känns klar.



Grafiker  målare  tecknare  textilkonstnär
Mirjam Lidén  Östanbergsv. 17  703 75 Örebro
mirjam.liden@rb-teknik.se  www.rb-teknik.se/mirjam
019 232035

Mina bilder är ofta föreställande och jag använder ofta djur 
som formelement. Ibland smyger sig en historia med fast jag 
kanske inte planerat det. Jag gillar linjer och förenklingar men 
varierar mellan ett antal uttryck och tekniker. 



Skulptör - Konstkonsult
Eva Fornåå  Bona Björnfall 105  591 97 Motala
eva.fornaa@telia.com  0730 971160  www.evafornaa.se

Helt plötsligt var den bara där. Det är Gurtil sa barnen. 
Sen kom en till och nu förökar de sig i min ateljé… 
Det finns så mycket hemskheter och elände i världen, 
jag försöker inrikta på det som är godartat. Räcker det
inte med att alla dör på slutet…
Jag arbetar i ett flertal olika material och tekniker.



Målare  tecknare
Cecilia Stigevik  Kroppkärrsvägen 75  654 61  Karlstad, 
cecilia.stigevik@hotmail.com  054 835701  0730 688205

Den värmländska och bohusländska naturen påverkar mig och 
mitt konstnärskap. I mina målningar framträder en slags 
nordisk melankolisk stämning med förskjutning mot det 
surrealistiska. Även att gestalta människor, bland annat i 
porträtt, intresserar mig mycket. 



Målare
Ingrid Schöön Holmberg
Nykyrka 345, 59197 Motala
ingrid.schoon@telia.com      www.ingridschoon.se

Det är själva måleriprocessen, färgmöten och former som 
driver mig framåt. Under åren har jag använt mig av många 
olika tekniker, men återkommer ständigt till oljefärgen. Oljan 
torkar långsamt och det passar mig. Ofta arbetar jag med 
flera målningar samtidigt. Det ger mig ett flöde som gynnar 
processen. Mitt måleri styrs av de intryck som kommer från 
vårt eget samhälle i nutid.



Skulptör
Nils Bertil Malmberg  Sundbyvägen 15   645 51 Strängnäs 
nisse_bertil@hotmail.com  0152 21959  073 9368875

Till mina utställningar är utställningsrummet en viktig del i 
utställningen, så att det blir en samklang mellan mina objekt 
och rummen. Arbetar mestadels med träskulpturer, reliefer och 
terrakotta. Mina arbeten är för det mesta föreställande, allt är 
väl föreställande ? det är upp till beskådaren att kunna läsa 
in intrycken. Jag har alltid en tanke med mina alster, kan vara 
politisk eller orättvisor, den lille ensamme står oftast i centrum.



Målare grafiker
Iréne Nordh Lövensborg Skedet 209 592 93 Borghamn 
irene@irenenordh.se  073 6630497

Jag har min atelje med grafisk verkstad vid foten av Omberg,
mellan Tåkern och Vättern. Där verka jag med inspiration från 
det mytiska berg men framför allt från slätten med dess hori-
sonter och fantastiska ljus. Jag arbetar med Måleri och grafik, 
men även med textil och växtmaterial. När jag gestaltar något 
försöker jag förmedla min närvaro genom ljuset och färgen blir 
lika viktig som formen.



Målare skulptör
Lotta Lagerson  Prästbol 61   686 96 Östra Ämtervik  
070 289 74 04  
lotta.lagerson@hotmail.com       www.kulturlagret.nu

Jag bor vid sjön Fryken i Värmland och här är mycket rymd och 
ljusa färger. Skogen finns också närvarande med sina murriga färger. 
Mitt måleri är rent från oväsentligheter. Jag vill att mina bilder skall 
inge lugn och en stund till eftertanke. Jag gör även skulpturer/väggs-
kulpturer i bl. a. glasfiber för utomhusplacering och tyg och bland-
teknik för inomhus/under takplacering. Temat här är mer fantasi-
fulla figurer från myternas värld.



Skulptör målare - Konstkonsult
Joanne Hoffsten  Ådalsgatan 10  582 26 Linköping
013 136 64 43    070 052 27 51   joanne.hoffsten@telia.com

Konstnär Joanne Hoffsten är född i Buffalo, New York och 
har studerat på University of New York, Boston Collage och 
Warszawa Konst Akademi. Hon har gjort konst åt Linköpings 
kommun, FOA och Linköpings universitet och ställt ut i USA, 
Europa, Skandinavien och Sydafrika. Joanne representerade 
Sverige i en EU utställning i Krakow, 2011. Hennes ”Golden 
Love Pavilion” står placerad i Linköpings Trädgårdsförening.



Skulptör
Ulf Johnsson  Utblicksvägen 8D   671 33 Arvika  0570 807 41
ulf_johnsson@telia.com     www.ulfjohnsson.se/

Än så länge har jag bara skrapat ytan på ett stort berg och 
inför varje stenblock som jag möter, ställer jag frågan: Vad vill 
du bli?



Målare tecknare grafiker skulptör
Daina Björklund  Fridhemsgatan 23 D  645 40 Strängnäs
daina@blund.st
www.strangnaskonstnarsakademi.se  www.konstisormland.se

ytans måleriska verklighet
kan ses som ett notblad
färgen utgör melodin
formerna rytmiken
mellanrummen
verksam tystnad



Skulptör målare grafiker - Konstkonsult
Frans van Bruggen  Valhallavägen 37   77141 Ludvika
0240 807 87    070 578 07 87
Frans.v.b@telia.com       www.fransvanbruggen.com

Inre bilder-konsthistoriens bilder-samtidens existerande yttringar 
-och föreställningar. Konstnärligt arbete betyder för mig oändliga 
möjligheter såväl som ett ständigt pågående risktagande! Med en 
bred högskoleutbildning som bas, väljer jag därför att arbeta med 
såväl allomfattande stora existentiella frågor, som förmedling av små 
privata iaktagelser och upplevelser i alla möjliga tekniker, material 
och verksamheter. Offentligt som privat. 



Textilkonstnär
Inger Hasselgren  Grinna, Torsjö 131  696 96 Zinkgruvan
0141 - 820 15    0705 - 612 112
www.ingerhasselgren.se    ingermaria.hasselgren@telia.com

Jag väver och broderar för stora offentliga salar och små pri-
vata rum.
Att jobba med väv och broderi är långsamt och manar till 
eftertanke. Söker lugn och harmoni i mina bilder som kontrast 
till nutidens oro och snabba levnadsstil.
Jord, skog, vatten och närheten till djur är mitt livselixir.



Målare
Berthel Martinson  
Folketorp 320 Alltorps skola 715 94 Odensbacken
berthel.martinson@gmail.com  019-45 71 14       070-610 83 33

Jag har under åren rört mej i olika bildvärldar, med träff i scen-
konst och multimediasammanhang, grafisk formgivning och 
illustrationsuppdrag - och därefter huvudsakligen måleri. 
Min utgångspunkt är alltid människan, främst det mänskliga 
ansiktet.
Ser också artiklar och liknande jag med kritisk blick skrivit om 
konst, som en del av konstnärskapet. 



Keramikkonstnär skulptör
Karin Jaxelius
Tel: 070 251 81 24
karin@jaxelius.se    www.jaxelius.se

I min verkstad i Smedjebacken har jag funnit arbetsro, och ut-
forskar lerans gränser, både till form och uttryck. Ofta letar jag 
i motsatserna skörhet - styrka, inre - yttre, och blandar. Jag ser 
mitt arbete som en pågående forskning, där en utställning är en 
sammanfattning av var jag befinner mig just nu. 



Skulptör
Inger Hahn-Redin
Bruket Annebergsvägen 1   640 30 Hälleforsnäs
Tel, 070 797 02 83   ingerhahnredin@gmail.com

Om min konst.
Att använda någonting befintligt, förbrukat och till synes utan 
värde och tillverka någonting helt nytt med nya former och 
idéer tycker jag är intressant.
Just nu arbetar jag med ett projekt i skrot-fåglar som jag kallar 
ornitologens mardröm.



Målare, textilkonstnär.
Åsa Peck  Norrskensgatan 6  72348 Västerås
asa@peck.st   www.asapeck.se
073 717 33 48

Jag målar landskap på gränsen till upplösning. Bergslagsbil-
derna återkommer med sina mörka skogars mystik och glim-
mande vattenfyllda gruvhål.
Ord som är viktiga för mig:
Färg, form, musik, livskraft och närvaro.



Målare, skulptör, fotograf, filmare.
Birgitta Steger  Nittsjövägen 33    795 91 Rättvik
070 332 03 52
birgitta.steger@telia.com    www.steger.com

Eftersom jag varit nyfiken på nya tekniker har jag provat olika ut-
tryckssätt. Vad jag sedan använder beror på vad jag vill säga. Jag 
arbetar i en stor mängd tekninker. Skulpturalt arbetar jag med textil, 
metall och papper. Jag har också gjort en egen dokumentärfilm och 
ett antal konstfilmer.
Den vilda och otuktade naturen och hur vi interagerar med den är 
min största inspirationskälla. Naturen ger mig kraft och glädje.



”Jag heter Kathie Pettersson och bor i Örebro
I min konst har jag ambition att strukturera, skapa spänning, 
rörelse...  Bygga upp en helhet av delar precis som livet självt, 
kan bli en minaret, bautasten, en grundform som man tycker 
sig ha sett förut men som ändå inte är identifierbar.
Jag vet bara att jag funnit ett sätt att leva som passar mig.”

Grafiker, skulptör.
Kathie Pettersson   Norrbygatan 31   703 68 Örebro
073 92 92 148
kathie.pettersson@comhem.se            web.comhem.se/kathie



Jag målar med akryl, tecknar med tusch och bildväver.
Den största delen av mitt bildskapande läggs på den textila 
bilden. Utifrån en kritskiss överförs kritans uttryck och tolkas 
över till ull, lin, silke och bommulsgarner i varierande grovlek. 
Även inslag av applikationsteknik och broderi förekommer.
Jag ställer ut internationellt och hemma i Sverige. Gör 
offentliga och privata utsmyckningar.

Målare tecknare textildesigner
Ann Nyberg Tulegatan 4 646 33 Gnesta  www.annyberg.se  ann.
nyberg@home.se  0518 123 88,   076 840 78 29



Vem är jag?
Jag arbetar som bildkonstnär......ser möjligheter och 
utmaningar... För mig är det känslan att få beröra, att få ge och 
att aldrig sluta...jag blandar humor, glädje, sorg och kärlek i det 
jag vill göra, och jag vill framför allt förmedla en verklighet som 
vi lever i.

Keramiker textilkonstnär
AnnMargret Johansson Pettersson
Heljestrandsgatan 3c    633 44 Eskilstuna
073 91 24 670



Jag har ett grafiskt förhållningssätt och blandar gärna möns-
ter, upprepningar och ytstrukturer. Jag arbetar gärna i större 
format, både med gestaltningsuppdrag och i begränsade uppla-
gor för utställning och försäljning. Jag vill blanda lek och allvar, 
känna friheten och glädjen över livet, längtan till naturen och 
det som växer. Jag upplöser gränsen mellan saklighet och poesi, 
mellan realistiska mönster och och stiliserade.

Grafiker
Catharina Warme  070 690 44 40
catharinawarme.se 
catharina.warme@gmail.com



Grafiker
Christina Lindblom        Gribergsgatan 19       642 31 Flen
070 233 06 76
www.christinalindblom.se

I grafiken har jag funnit ett sätt att uttrycka det jag vill i mina 
bilder. Etsning och collografi är de tekniker jag främst jobbar 
med, här hittar jag ett spänningsfält där yta möts mot linjer, 
där frågeställningar kan ställas kring natur, miljö, relationer 
mellan människor etc.
Jag använder färg för att förstärka uttrycket, skapa en dialog 
mellan teckning och färg som är spännande.



Målare
Ingmarie Utbys      Strandvägen 82       791 43 Falun
070 540 50 79
i.utbys@gmail.com    www.ingmarieutbys.se

I mitt måleri växlar jag mellan två motpoler färgglatt, lekfullt, 
livligt eller mer meditativt, stillsamt med jordfärger och gråska-
lan.
Existentiella frågor, mänskliga relationer, kommunikation är 
teman som ständigtåterkommer i mitt skapande. Jag använder 
gärna collage och blandteknik.



HELA UNIVERSUM ÄR DU! Jag målar läkeörter som 
illustrerar/symboliserar artiklarna i FN´s Barnkonvention. Jag 
vill via mina målningar inspirera till ökat engagemang för barn 
och visa på sambanden mellan mikro- och makrokosmos. Jag 
ställer ut barnkonventionsmålningarna eller säljer dem separat 
till privatpersoner och instutitioner. Inköpt av bl.a. Örebro läns 
landsting, Lindesbergs- Örebros och Karlskoga Kommun.

Målare tecknare
Cecilia Meyer   Stånggatan 15D    703 46 Örebro                         
070 733 56 05 48
ceciliameyer@outlook.com     www.helauniversumardu.se



Tecknare skulptör
Ellinor Henriksson  0560 250 07    
070 526 18 70
nordviggen10@hotmail.com

Jag är född 1956, är utbildad undersköterska och konstnär. 
Min konstnärsutbildning är norsk-svensk, precis som jag själv.
Mina bilder är teckningsbaserade. Linjen är min favorit, men 
jag kompletterar med lite färg och collage från kasserade tidi-
gare gjorda bilder. Innehållet i bilderna är folk, oftast med djur 
och humoristiska vardagliga händelser. Mina skulpturer är ofta 
gjorda av telefontråd, mend inblandning av något jag funnit.



Skulptör målare
Iréne Hansson       Eleonoragatan 7c, 3tr.       633 43 Eskilstuna
070 625 55 06
info@irenehansson.se

Jag står för en idé, materialet dyker upp i tanken, processen 
startar. 
Skulptur: ”En familj” - stengodsskulptur.
Arbetet i skulptur växlar mellan stengods och betong där jag 
försöker belysa människan i olika situationer och tillstånd.
Måleri: ”fjäll” I mina målningar vill jag visa det stilla ögonblick-
et av en upplevelse, en känsla av årstidernas skiftande färger.



Keramiker
Lisbeth Grando       Johanneshöjden 4        722 19 Västerås
070 750 26 82 
lisbethgrando@telia.com       www.grando.se

Min inspiration kommer från naturen, det är formen före gla-
syren som intresserar mej, de enkla rena formerna.
En stor del av min inspiration kommer från den ständiga 
processen av sönderfall. Allt är föränderligt och nedbrytnings-
processen en naturens lag för att någonting nytt skall kunna 
växa fram.



Målare skulptör grafiker
Maria Oom         Rättviksvägen 46        793 32 Leksand
0703 464 699
maria.oom@telia.com       www.svenskakonstnärer.se/galleri/oom

Jag är bosatt i Leksand sedan 1982. Mitt konstnärliga arbete 
är främst i tekniker som måleri och emalj, men även grafik och 
betong.



Målare grafiker skulptör
Maud Probst-Rönnblom  073 981 20 11
Harry Martinssons väg 11     646 93 Gnesta
maud.probst@gmail.com

Att skapa och gestalta en idé, en känsla eller ett uttryck har 
följt mig genom livet. Genom att lära känna olika material och 
tekniker har jag möjlighet att uttrycka mig i måleri, foto, grafik 
och skulptur. En konstnärlig process befriar och förlöser en 
skapande kraft där olika tekniker ger nya möjligheter att för-
verkliga idéer. Ett ständigt sökande i fantasins skapande kraft 
och att komma i kontakt med ett inre flöde.



Målare skulptör
Siri - K Karlsson    Ateljé 42    Käxlevägen 42    646 51 Stjärnhov
0707 906 433    siartmail@gmail.com
www.siri-k.se     www.waxartcompany.eu     www.atelje42.se

”När du vidrör något med djup medvetenhet, vidrör du altet”
Nya material kommer hela tiden in i mitt liv.
Det är material och strukturer som triggar min kreativitet - jag 
älskar struktur - jag kan bli kär i en gammal plåtbit som blivit 
överkörd 100 tals gånger. Jag blandar rör - encaustisk - skrot - 
akryl - lim - tyg - spackel - tjära - pigment - eld, m.m.
Vår värld är full av magiska ting.



Målare skulptör
Sonja Strömkvist   0158 43 111
Ånhammar, södra flygeln   646 96 Stjärnhov
atelje_fridhem@hotmail.com     www.ateljefridhem.com

Naturen har alltid varit mig nära och med åren har den fått en 
framträdande roll i mina skisser, i mitt måleri och i mitt arbete 
med lera. Vi lever i, och av naturen, och det är ett äventyr att 
göra upptäcksfärder där! Sedan många år ser jag nära på trä-
dens knoppar med sin fascinerande utveckling, och vandrar på 
somrarna också gärna in i blommornas betagande bladvärdar.



Textilkonstnär målare
Susan Dahlberg      Edevägen 2       633 69 Skogstorp
016 254 37    0723 30 77 57
mail@susandahlberg.se     www.susandahlberg.se

I textil har jag utarbetat en teknik där jag med symaskinens 
stoppfot, handfärgade tyger och tunna japanska chiffonger syr 
bilder som ser ut som ett måleri. 
Jag undervisar i den här tekniken både utomlands och i Sveri-
ge. På senare tid har jag börjat mer och mer med textila objekt.
Besök min ateljé så visar jag och berättar om hur man syr bil-
der på symaskin.



Annan konstnärlig verksamhet
Renholm PhotoArt     073 631 31 32 
Heljestrandsgatan 4C      633 44 Eskilstuna
ulf@renholm-photoart.se      www.renholm-photoart.se

Ulf Renholm arbetar med fotobaserad e konst- och filmpro-
jekt, gärna analogt och under längre perioder. Till sina gränsö-
verskridande konstprojekt bjuder han också in andra att delta 
i de kreativa processerna. de senaste tjugo åren har han haft 
utställningar i Sverige såväl som utomlands. Han har även erfa-
renhet av att undervisa i fotografi och arbeta som filmpedagog. 
2011 startade han firman Renholm PhotoArt.



I min grafiska verkstad står min tryckpress och väntar på att 
jag skall få nya idéer. Mina senaste har inslag av virkade och 
knypplade spetsar, något man i vanliga fall inte förknippar 
med konst. Konsthantverk möjligen... Men jag vill ta vara på 
det fina i alla dessa mödosamt gjorda remsor och rundlar. 
Efter att ha fått möjligheten att ställa ut på Grafiska sällskapets 
triennal förstår jag att även spets kan godkännas som konst.

Grafiker, målare
My G. Eriksson  070 31 88 594
Motalagatan 6   592 32 Vadstena
mymail@mygeriksson.com      www.mygeriksson.com



”Varför måleri” Kanske för att det ställer en oändlig räcka 
frågor utan att lämna något svar. Inget är någonsin givet, 
pigment och linjer formar så småningom sin egen verklighet. 
Det jag startar som en undersökning av en yttre eller inre 
natur får så småningom sin egen giltighet, ger sitt eget avtryck. 
Jag upphör aldrig att faschineras av när målningen tar ett kliv 
från mig och och ställer sig på egna ben. 

Målare
Anna Lindqvist 070 773 99 87   
Omvägen 4   724 62 Västerås
annalindqvist.luna@gmail.com    www.annalindqvist.se



Jag arbetar med Paper Art. Den inneboende krympningen i 
ett nyss format ark av linnefiber ger oändliga möjligheter i 
mitt skapande. Om arket får torka fritt blir det rynkigt eller 
buckligt. Torkprocessen måste styras för att nå önskat resultat  
- platta ark eller skulpturala former.
Bilderna och objekten i handgjort papper är skeenden eller 
ögonblick i skeenden snarare än avbildningar.

Installationskonstnär
Kerstin Svanberg 0156 139 16     070 478 63 29
Landsortsgatan 30   619 31 Trosa
Kerstinsvanberg@hotmail.co    www.kerstinsvanberg.se



Mitt konstnärliga arbete formas av min nyfikenhet att 
undersöka och dekonstruera, för att hitta bitar och fragment 
som kan sättas samman till någonting nytt. Mina arbeten 
har ofta kopplingar till kultur och samtid, men också till 
de keramiska materialens tradition. Jag faschineras av det 
absurda, det plastiga och fejkade, det som är lite för mycket 
och överdrivet. Disharmoni.

Konsthantverkare
Studio Frida Lundén 070 405 62 79
Husknutsvägen 15   724 82 Västerås
lunden.frida@gmail.com   www.fridalunden.se



Konstnär, fotograf
Sophia Pernå
070 535 97 96
annasophia.perna@gmail.com

Jag använder mig av olika tekniker för att skapa och konstruera 
upplevelser av verkligheten. Det är en konstant pågående och 
undersökande process. Mina verk rör sig mellan det iscensatta, 
det dokumentära och autentiska, där det iscensatta ter sig spon-
tant och ögonblickligt. Här uppstår ett glapp, ett utrymme för 
reflektion kring vår egen föreställning om vad som är autentiskt 
och äkta. Verkligheten som idé och kuliss.



Med min videokonst vill jag skrapa på poppulärkulturens 
fabricerade yta och synliggöra destruktiva normer. Mina 
videomontage kräver sin plats på väggar, utöver golv och 
genom fönster. Det får gärna bli för mycket. Komplimanger 
och glitterkonfetti regnar ner. Jag bjuder in dig till ett digitalt 
medvetande som tar kontroll över dig. Jag bryter illusionen så att 
fabriceringen läcker ut och blir smärtsamt tydlig.

Videokonstnär
Karolina Oxelväg   Ringgatan 14 Örebro
072 708 74 12
karolinaoxelvag@gmail.com   www.karolinnaoxelvag.com



Jag arbetar som konstnär, pedagog och projektledare med bas i 
Norrköping. Jag har ställt ut som konstnär och curerat program 
både lokalt och internationellt på bl a Welcome Collections 
(uk), Fiskars Village Contemporary Art & Design Bienale (fin) och 
Galleri Krets (se). I min praktik använder jag taktila och sensoriska 
material för att bygga interaktiva och sociala installationer som 
utforskar korsningen mellan material, funktion och idé.

Skulptör, annan konstnärlig verksamhet
Louise Waite
076 824 49 12
info@louisewaite.se    www.louisewaite.se


