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Christina Abrahamsson (f. 1959)
Mansrörelse ll
Gjuten betong
Christina bor i Hindås och studerar på Folkhögskolan i Angered. Hennes figurer
ska associera till män i kostym med portfölj. Verket är del av ett större tema som
behandlar befrielsen av män, som i framtiden inte ska behöva vara så kallade
”karlakarlar”.

Karin Ackdell Frendberg (f. 1949)
Objekt
Broderi, silkestråd på linne
Karin är verksam i Hjo och har genom åren arbetat i olika textila tekniker. Sedan
en tid tillbaka har fokus legat på broderi. Hon vill i sin konst gestalta känslor och
det existentiella, det som både är personligt och allmängiltigt.

Anna Afzelius-Alm (f. 1975)
Scary, beautiful truth - Waste carpet
Olja på duk
I Annas abstraktioner framträder färgen i pastosa strukturer. Den senaste tiden
har hon blivit känslomässigt drabbad av filmer som visar nedskräpning i haven. I
denna fasansfulla verklighet såg hon intressanta och ibland till och med vackra
abstraktioner.

Johanna Almgren (f. 1970)
Sommarskymning
Akvarell på papper
Johanna är bosatt i Göteborg och arbetar som landskapsarkitekt. I sin konst
utgår hon från den plötsliga förälskelsen i ett motiv. Hon skildrar världen genom
den bångstyriga och lustfyllda leken mellan vatten och färg, ljus och skugga.

Annika Andersson (f. 1971)
Inre rum (kvinnlig torso)
Rakubränt stengods
Annika är född i Norge, men bor nu i Färgelanda. Hon arbetar i huvudsak i lera
med experimentella bränningar som raku, glödugn och gasbränning. I Inre rum
gestaltas en kvinnlig och en manlig torso. Båda är uppbyggda av flera olika
sektioner.

Ellinor Augustini (f. 1985)
I love horses
Högbränd stengodslera
Efter att Ellinor avslutade sin master i keramik på HDK 2015 har hon arbetat som
konstnär, med verkstad i Högsbo industriområde. Teman som behandlas i
konsten är bland annat värderingar, tolerans, genus och utanförskap.

Ann-Pia Azizuddin (f. 1957)
Under valven
Akryl, mixed media
Konstnär verksam i Göteborg, med ateljé i Majorna. I Ann-Pias måleri
kombineras synintryck med inre reflektion. Inspirationen kommer dels från
naturen och dels från monument i olika städer och från skilda kulturer.

Annica Berglund (f.1967)
En mycket liten ö
Foto/grafik (fotopolymer)
Annica är verksam i Karlstad och läser just nu en kurs på Valand om konstnärligt
arbete i det offentliga rummet. Parallellt med sin konstnärliga praktik arbetar hon
med samtalsbehandling inom psykiatrin.

Marie Bergqvist (f. 1980)
Age of consent
Foto
Marie studerar andra året på Dômen Konstskola i Göteborg, med inriktning
skulptur. Hon använder sin egen och andras kroppar i sin konst och arbetar
med teman som rör sexualitet, våld, separation, moderskap och etnicitet.

Anette Björk Swensson (f. 1956)
Dörren
Olja på duk
Anette har studerat i NYC och haft utställningar där och i London. Nu verksam i
Stockholm. Hon vill med sina bilder visa det meningsfulla i vår obetydliga
vardag. Hon vill fånga ljus och linjer som gör även de mest triviala miljöer
intressanta och vackra.

Hanna Björkdahl (f. 1985)
Stubbe
Glaserad stengodslera och jord
Hanna har studerat keramik på KHIO i Oslo och läser nu på HDK. Hennes
huvudfokus inom keramiken ligger på glasyr. Hon arbetar lager på lager, vilket
ger upphov till – vad hon själv kallar för – ett tredimensionellt måleri.

Anders Borgenhag ( f. 1974)
Kortspelarna
Akryl på duk
Anders är illustratör och konstnär bosatt i Torshälla. Han drömmer om att på sikt
ha måleriet som huvudverksamhet. I sitt måleri vill han skapa igenkänning från
vardagen, men även väcka känslan att målningen rymmer mer än det man först
ser.

Christina Brattsand Carlsson (f. 1966)
Välkommen hem till mig
Kartong, collage och äggoljetempera
Christina är född i Mölndal, men verksam i Kristinehamn. I skulpturen,
Välkommen hem till mig, synar hon sin egen ovilja till förändring, trots vetskapen
om världens orättvisor. Favelas, d.v.s. kåkstäder, utgör i hennes verk grunden
för hennes eget stora, gula hus.

Anette Carlsson Moberg (f. 1967)
Siluett ll
Akryl på pannå
Anette är i grunden textildesigner, utbildad på textilhögskolan i Borås. Hon är
verksam i Varberg. Metoden är intuitiv och hon drivs av upptäckarglädje.
Inspirationen får hon från landskapet och modefotografiers skarpa kontraster.

Niki Cervin (f. 1985)
Aftermath ll
Akryl på duk
Niki är utbildad vid Lunds konst- och designskola och verksam i Malmö. I serien
Aftermath, utforskar hon landskap som lämnats oigenkännliga efter att ha
utsatts för extremt väder. Representerad på Lunds universitet och Statens
konstråd.

Niels J Christensen (f. 1939)
Corrugated Cardboard for Recycling
Olja på duk
Niels är i grunden grafiker och bor i Ekeby. Han tog som pensionär upp
oljemåleriet och arbetar sedan några år med miljöprojektet Beauties from the
Junk-Yard. Han vill påverka människor att engagera sig i frågor rörande
framtidens miljö.

Jenny Christenson (f. 1956)
Advantage
Foto på arkivpapper
Jenny arbetar som frilansande fotograf, med bas i Göteborg. Hon har bland
annat studerat på Fotohögskolan i Göteborg och Biskops-Arnö. Just nu arbetar
hon med ett projekt om vilda mustanger och native americans i North Dakota
och Arizona.

Thomas Christenson (f. 1958)
Studie med violett
Kolteckning med akryl
Thomas är utbildad på Gerlesborgs konstskola. Verksam i Karlstad. Sedan
barnsben har han tecknat hästar och han vill i sina målningar visa oss både det
kraftfulla och det sköra. I utförandet möts studier från verkligheten och Thomas
egen fantasi.

Ylva Dahlberg Holmén (f. 1977)
När jag tänker på döden tänker jag på fåglar
Blåst glas, fågelbur i metall
Ylva har sedan sin examen från Kongeliga Kunstakademiets Designskole,
Bornholm 2008, varit verksam som konstnär i Stockholm och Norrköping. Verket
är sprunget ur bearbetningen av sorgen efter en förälder och minnet av första
mötet med döden som barn.

Galina Davydtchenko (f. 1965)
Industri
Olja på duk
Galina är arkitekt och konstnär, utbildad vid Konstakademin i St: Petersburg.
Numera är hon verksam i Stockholm. Galina intresserar sig för människans
arkitektoniska spår. Det är dock inte verkligheten hon avbildar, utan sina egna
världar och fantasier.

Charlotta Eidenskog (f. 1976)
Bortom detta l, ll, lll
Glaserad och engoberad keramik
Charlotta har en master i keramikkonst från HDK och är representerad på
Röhsska museet. Verksam i Göteborg. Under processens gång tar hon till vara
saker som händer utmed vägen; slumpens tillgångar och materialets
egenskaper.

Louise Eklund (f. 1985)
Landet 1992
Keramik och porslin
Louise tog sin master i keramikkonst på HDK 2013 och är sedan dess verksam
som konstnär i Göteborg. Landet 1992 gestaltar känslor och minnen från
barndomen: ”Jag hade tjuvstartat dagen innan alla andra vaknade. Det var
sommar och jag var sju år gammal.”

Helena Elfgren (f. 1960)
Snart är det kväll
Olja på duk
Helena är målare och grafiker, verksam i Vingåker. I sitt konstnärskap dras hon
till det ödsliga landskapet. Hon vill skapa en känsla genom enkla former och
färger och bilderna är därför avskalade från detaljer. I lager på lager växer
målningarna fram, utan att hon vet hur slutresultatet ska bli.

Simona Enckell (f. 1961)
Troll & varg
Olja på pannå
Simona är verksam i Halmstad. Hennes symbolistiska bildvärld, som ofta visar
den metafysiska aspekten av människans tillvaro, har till stor del formats av
resor och möten, bland annat med trollkarlar, gatuskådespelare och musikanter.

Matz Engdahl (f. 1985)
Funt
Jesmonite, trä
Matz har en kandidatexamen i möbeldesign från HDK Steneby. Han är verksam
i Göteborg. Med monumentala former och organiska/kroppsliga uttryck leker
han med förväntningar, fördomar och kontraster kopplade till materialets
egenskaper och uppgifter.

Ida Eriksson (f. 1976)
The encounter
Fotografi på fine art paper
Ida är bosatt i Göteborg och utbildad vid fotoskolan. Arbetar ofta i projektform
med naturligt ljus och sparsam redigering. Motiven drar åt det mystiska, tidlösa
och stämningsfulla. Verket ingår i serien Treasure Hunting.

Ewa Peva Evers (f. 1949)
Samband
Olja på duk
Ewa är verksam i Stenungsund. Hon målar skikt på skikt enligt klassiskt
koncept. Först efter flera månader får målningen lämna ateljén. Hennes
utgångspunkt är den existentiella upplevelsen av att vara människa, närvarande
i livets mystik. Hon utforskar relationer och sammanhang.

Annica Fritz (f. 1963)
Islossning
Akvarell
Annica är verksam i Halmstad. Hon har för närvarande konsten som
sidoverksamhet, men vill på sikt att den ska få ta större plats. I Annicas måleri
möter vi naturens skiftande ljus och stämningar.

Karin Gissberg (f. 1971)
I ljuset
Olja på duk
Karin är utbildad på Kunstakademiet i Trondheim och verksam i Stockholm och
Brevens bruk, nära Örebro. Hon inspireras av naturens rytmer och färger.
Målningarna rör sig ofta i ett gränsland mellan det föreställande och det mer
abstrakta.

Mattias Halldin (f. 1975)
Pique-nique
Olja på duk
Mattias har studerat på Fria Målarskolan i Halmstad. Han försörjer sig som kock
i Göteborg, men ser en framtid som konstnär på heltid. I hans målningar, utförda
i ljusa och klara färger, vill han få fram känslan av att det är något som inte
stämmer. Han låter det vackra möta det äckliga, groteska eller sorgliga.

Lars Hansson Lahn (f. 1949)
Jylländskt ljus l
Akvarell
Lars är verksam i Göteborg och har sedan studierna på KV:s konstskola 70-71,
ägnat sig åt akvarellmåleri. I de utställda målningarna vill han fånga dramatiken i
det jylländska landskapet. Han beskriver att det är mellan den pinande vinden
och det lirkande ljuset, som färgerna börjar lysa.

Hanna Herder (f. 1976)
Lady Agnew of Lochnaw
Akryl på MDF
Hanna är verksam i Stockholm. Målningen ingår i serien Sociala klassiker,
där hon tagit avstamp i societetsporträtt utförda av bland andra J. S. Sargent.
Genom att måla in facebook-uppdateringar vill hon ge kvinnorna en röst och
göra dem till individer istället för objekt.

Linnea Hilding (f. 1993)
Ett eget rum för Ett eget rum l
Olja på pannå
Linnea går andra året på Dômen konstskola i Göteborg, inriktning måleri. I den
aktuella serien förhåller hon sig till Virginia Wolfs essä om vikten att ha ett eget
rum för att kunna skapa. Målningarnas små format tvingar betraktaren att gå
nära och på så vis skapas ett intimt möte.

Kristina Hulterström (f. 1959)
Snö
Akryl på MDF
Kristina är arkitekt och konstnär, verksam i Göteborg. Hon har studerat vid
Gerlesborgsskolan och målar främst i olja och akryl. Motiven hämtar hon från sin
närmsta omgivning, ofta från området kring Guldheden.

Tina B Jerkenstam (f. 1953)
Linjen ll
Akryl på pannå
Tina är illustratör/tecknare och utbildad vid Konstindustriskolan (numera HDK)
Hon har på senare år ägnat sig mer och mer åt friare måleri. Hon är bosatt på
Hönö. I Linjen l och Linjen ll kan vi skönja ett livfullt landskap.

Eva Fluur Jonson (f. 1986)
Dela med sig
Porslin
Eva har en master i keramikkonst från HDK och är verksam i Göteborg. I sina
skulpturer gestaltar hon ofta människor i olika situationer, verkliga som overkliga.
Verken rymmer funderingar kring vad som rör sig i en människa.

Gabriel Jonsson (f. 1987)
Kierkegaard med Puma
Terrakotta
Gabriel är skulptör och verksam i Falun. Han har tidigare studerat på Konstfack
och på UMPRUM i Prag. Hans djupt symbolistiska konst rymmer historier och
han arbetar med de andliga och känslomässiga dimensionerna i livet.

Mattias Karlsson (f. 1971)
I dimman
Analogt fotografi, fine art print
Mattias beskriver sig som en fotograf som hittat tillbaka till det analoga
fotograferandet. I sitt fotande använder han sig av äldre analoga kameror och
hämtar sina motiv från skogarna i Värmland.

Charlotta Klingström (f. 1971)
Vanitas ll
Glaserad och bemålad keramik
Konstnär från Norrköping med ateljé i Sockerbruket, Röda Sten. Charlotta tar i
sin konst avstamp i människans beteende. I serien Vanitas undersöks känslor
och associationer; underkläder är intimt, privat och samtidigt allmängiltigt och
vardagligt.

Anita Larsson (f. 1952)
Signalmottagare l
Akryl på duk
Anita är verksam som bildkonstnär och tidigare rådgivare inom offentlig
gestaltning. Målningarna kommer till genom en långsam process där hon målar,
vänder, vrider och slipar ytorna. I Signalmottagare ställs vi inför en abstrakt bild,
som vid närmare studier tycks röra sig mot det mer figurativa.

Jonas Larson (f. 1956)
Vintergryning
Akryl på duk
Jonas bor i Kungsbacka och arbetar som IT-chef, men har målet att på sikt sadla
om till konstnär på heltid. Hans uttryck är abstrakt, med tydlig inspiration från
naturen. Han undersöker strukturer, färger och former som han finner i trädens
stammar, bark och grenverk.

Hans ”Wive” Larsson (f. 1963)
The portal
Akryl på museikartong
Hans är verksam som Art Director i Göteborg. Med geometriska former, vinklar,
skuggor och nyanser skapar han i sina verk en tredimensionell rumskänsla. Den
vita tomheten spelar en viktig roll i kompositionerna.

Malou Larsson (f. 1991)
Sömnlös och Fullmåne
Stengodslera
Malou studerar keramikkonst på HDK. I sin konst hämtar hon inspiration från
skogen och uppväxtvärlden. Temat för aktuella verk är en känslomässig inre
monolog och tankar om drömmar och sömnlöshet. Hon tycker om att arbeta
med materialets kontraster mellan det grova och det poetiska.

Cecilie Lie (f. 1964)
Sundet
Träsnitt på papper
Cecile är verksam som konstnär i Huddinge. Hon arbetar i många olika
trycktekniker och målar. Motiven tar avstamp i något hon ser, som gör intryck på
henne och som hon vill undersöka närmare. I Sundet ser vi barn som tycks
befinna sig i en egen värld i det stora landskapet.

Tobias Liljeborg (f. 1983)
Spegelblank
Akvarell
Tobias är autodidakt och verksam i Göteborg. Han dras till öde landskap och
låter ljuset och färgerna spela huvudrollen i sina akvareller. I akvarellens
spontana uttryck har han funnit sin hemvist, där färgerna och vattnet får göra sin
del i processen.

Eva Lindberg (f. 1955)
Bota lV
Akvarell på papper
Eva har under hela sitt liv haft tecknandet och målandet som livlina. Hon har
tidigare studerat måleri och grafik på Hovedskous. Den aktuella bildserien går
under namnet Beware of the Apocalypse.

Ulrika Lindblom (f.1967)
Frame for Life
akvarell, tryck, collage
Ulrika arbetar i stora format, där hon blandar traditionell akvarellteknik med
kollage och tryck. Bilderna utgör abstraktioner av olika fasader i det urbana
samhället; ett uttryck för människans förhållande till struktur och mönster. Ulrika
är verksam i Sigtuna.

Annika Lindfors (f. 1959)
Algorytm ll
Tusch på papper
Annika avslutade sina studier på Grafikskolan i Stockholm 1990 och är nu
verksam utanför Södertälje. Algorytm syftar, enligt Annika, på upprepningen i
naturen; fraktalmönster som fungerar enligt samma princip som datorernas
algoritmer.

Bo Ljungcrantz (f.1968)
Musiker ll
Akryl, mixed media
Bo arbetar med måleri, teckning och performance. I Musiker vill han fokusera
på det musikaliska i måleriet och skapa klang och rytm. Seriens ansikten
uttrycker en slags inåtvänd koncentration och fångar både stillheten och
rörelsen, som finns hos den som spelar ett instrument.

Clara Lundgren (f. 1980)
Återkomma
Akryl på duk
Clara är grafisk designer och konstnär, verksam i Malmö.
Med ett stänk av mörker berättar Claras bilder sin historia, alltid med en närhet
till djur och natur. I Återkomma tar människorna av sig sina ögonbindlar och
märker att de står i skogen. Hur hamnade de där och varför är de utvalda?

Lars Magnusson (f. 1977)
Ursprunget
Olja på duk
Lars är från Gislaved, bor i Göteborg och ingår i ett ateljékollektiv på Ringön.
Bilderna han skapar byggs upp av struktur, rörelse och riktningar. Han vill i sin
konst förmedla känslan av en skog eller kanske ett vattendrag, snarare än att
avbilda den yttre verkligheten.

May Marschal Leyman (f. 1973)
Vid medelhavet ll
Akryl på duk
Mays uttryck är präglat av hennes kärlek till färg. Motiven – ofta byggnader – är
stiliserade och platta, för att lyfta fram kulörerna. Dessa utgör minnen av platser,
lukter och känslor hon upplevt. Målningarna blir en visuell loggbok över hennes
förnimmelser,

Malin Mossberg (f. 1972)
Jag och du
Akvarell
Malin är uppvuxen i Värmland, men är sedan ett par år verksam som konstnär i
Göteborg. Hon vill använda akvarellfärgerna på ett intuitivt sätt och placerar ofta
in naturmotiv i formen av en människokropp. I Jag och du, utgör naturen både
ett intre och ett yttre landskap.

Julia Olofsson (f. 1984)
Hey let’s run away together, with good intention
Blyerts på papper
Julia är i grunden Karlstadbo, men numera verksam i Göteborg. Hon har
utbildat sig vid Dômen konstskola. Julia är intresserad av hur miljöer påverkas
av en närvaro som har avtagit och skildrar platser där människor har lämnat
avtryck; naturmiljöer, bruksorter och övergivna byggnader.

Håkan Olson (f. 1938)
Staden leker
Akryl på duk
Håkan har gått på Gerlesborgs konstskola. När han flyttade till Göteborg, efter
många år utomlands, tog han tag i sitt måleri på ett större allvar. Att fantasifullt
skildra stadslivet blev ett sätt att förankra sig i en ny stad. Håkan lägger färg på
en duk för att se något växa fram, ändrar, målar över och skapar nya bilder.

Eva Olsson (f. 1962)
Kivas
Akryl på duk
Eva har en Master of Fine Art från Norwich School of Art & Design och har
studerat i Japan. Nu verksam i Ambjörnarp. Hon säger sig teckna med färg;
linjen är central för rörelsen och berättandet. Kivas ingår i en serie målningar där
hon tar avstamp i vad det innebär att var syster, flicka och kamrat.

Malin Palm (f. 1964)
Än så länge
Tempera
Konstnär verksam i Fengersfors, Dalsland. I Malins måleri är materialet; färgen
och kulörerna huvudsaken. Hon blandar sina färger av pigment, ägg, linolja och
damar (utvinns ur en viss typ av träd). Bilderna växer fram under arbetets gång
och skiss och målning är ett.

Ylva Persson (f. 1991)
Lägga ketchup på kex
Screentryck och fritt broderi på råsiden
Ylva är textilkonstnär utbildad på HDK vid Steneby, nu verksam i Göteborg. I det
aktuella verket görs en nytolkning av det idiomatiska uttrycket ”lägga lök på
laxen” från 1500-talet. Hon frågar sig: finns det något idag som är lika suspekt
som löken var på medeltiden?

Jonna Petersson (f. 1991)
Sensoriska rytmer
Screentryck på sidenchiffong
Jonna har en kandidat i textilkonst från HDK och är verksam i Göteborg. Just nu
studerar hon psykologi på Göteborgs universitet. I sitt konstnärskap rör hon sig
kring psykologiska ämnen, som mynnar ut i skulpturala objekt och installationer.

Arthur Ragnarsson (f. 1958)
Snattaren
Akryl & grafit på pannå
Arthur är uppvuxen i en fiskeby på Islands nordkust och flyttade efter studier på
Islands konst- och hantverksskola till Sverige. Nu verksam i Göteborg. I serien
Arktisk poesi, vävs minnesbilder från hembyn och sjömanslivet samman med
nuet. Bilderna rör sig mellan verklighet och vidskepelse.

Annette Rasmussen Runsten (f. 1970)
Rosa näckrosor
Akryl på duk
Utbildad inom design och reklam, verksam i Göteborg. Måleriet och tecknandet
har tidigare varit en sidoverksamhet, men kommer att vara huvudfokus den
närmsta tiden. Anette vill måla det som lever – växter, djur och människor – och
visa detta genom sina ögon.

Annika Rickne (1966)
Mörkt glas
Olja på duk
Annika lägger hälften av sin tid på konstnärskapet och verkar resterande tid
som professor inom innovation och entreprenörskap. Just nu studerar hon vid
Florence Academy of Art i Mölndal. Hon vill i sin konst spegla människan och
tingen i dess enkla glans.

Lex Eliot Rose (f. 1994)
Relations lll
Digitalt foto
Studerar på Önnestads Folkhögskolas konstutbildning och skapar estetiskt
tilldragande konstverk med politisk slagkraft. I Relations låter Lex två androgyna
kroppar fungera som metafor för människans ständigt förändrande relationer i
samhällets komplexa makthierarki.

Cristina Råhlèn (f. 1949)
Binär kod ll
Akryl på pannå
Christina är verksam utanför Örebro. Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan. De
aktuella bilderna ingår i ett större projekt som är sprunget ur Christinas
fascination för utvecklingen av språk. Ur tidsresan mellan kilskriften och den
binära koden finns, enligt Christina, mycket att hämta.

Johanna Sandvik (f. 1990)
Lämna det öppet
Olja på duk
Johanna är verksam i Göteborg och har sin ateljé i Majorna. Hennes
semiabstrakta måleri syftar till att vara emotionellt och intellektuellt stimulerande.
Inte sällan illustrerar det filosofiska eller psykologiska dilemman, med visuella
referenser till rymden och människokroppen på cellnivå.

Azra Selimovic (f. 1967)
Landskap l
Akvarell
Azra är född I Bosnien och Hercegovina och verksam som teknikchef i
Göteborg. Hennes experimentella teknik baseras på en minimal användning av
penseldrag. Hon återskapar intryck av det svenska landskapet och vill gestalta
en känsla, snarare än ett detaljerat motiv.

Annah Smedberg Eivers (f. 1973)
Inte vara med
Akryl, ritkol och pastell på duk
Annah har en examen i fri konst från Portland State University, USA och är
verksam på landet utanför Lund. I sitt måleri arbetar hon mycket med linjer som
utgör ett slags trådar som väver samman berättelser, agerar vägvisare och som
samtidigt utgör lekfulla detaljer.

Agneta Starfelt (f. 1950)
Experimentell l
Akvarell
Agneta är verksam i Göteborg, där hon startat konstnärskollektivet Ateljé Bauta.
Hon beskriver hur hon alltid varit engagerad i samhällsfrågor, konst och kultur,
hur hon nu befinner sig i en livsepok där det sinnliga och det kreativa får ta sin
rättmätiga plats. Behovet av att skapa blomstrar.

Ingela Svensson (f. 1965)
Pardans
Linoleum, mixed media
Ingela har en examen från Umeå konsthögskola och är verksam i Skogstorp,
utanför Eskilstuna. Hon arbetar huvudsakligen med teckning och grafik i olika
former. Ibland med stora väggteckningar, ibland med konst i litet format. De
aktuella verken knyts samman av sitt omedelbara uttryck.

Per-Arne Svensson (f. 1952)
Munken
Fotografi
Per-Arne är verksam i Göteborg och på Kinnekulle. Han började fotografera
tidigt i tonåren och har genom åren arbetat både med stillbilder och film. Han
har bland annat varit konstnären Charlotte Gyllenhammars fotograf med både
videoinstallationer och stillbilder.

Christine Tomtlund (f. 1982)
Christine Tomtlund (f. 1982)
Fjäder ll (Trutunge)
Akvarell
Christine är verksam i Ludvika. Djur och natur har länge utgjort navet i hennes
motivsfär, där porträttering av sällskapsdjur varit en viktig del. Numera brinner
Christine för illustrationer. I de utställda verken har hon återgett fjädrar från
några av våra vanliga fåglar.

Louise Villa (f. 1974)
Mitt liv passerade fyra broar
Akryl på duk
Louise har en kandidatexamen i industridesign från HDK. Hon är djupt
intresserad av olika kulturuttryck och existentiell problematik. Detta är något
som går att ana i hennes kraftfulla bildkonst, som rör sig inom det dekorativa
fältet.

Linda Vännström (f. 1980)
Ljuset
Akryl/gouache på träfiberskiva
Linda är västerbottning i grunden, men bor och verkar i Göteborg. Utifrån sin
bakgrund som verksam printdesigner, utforskar hon mönster och ornament i form
av fragmentariska stycken av objekt, rum och yta. I de utställda verken möter vi
den underskattade, men fantasieggande och vackra malfjärilen.

Anna Waernhoff (f. 1955)
Gult sken
Kol, schellack och akryl på papper.
Verksam i Stockholm och Göteborg. Anna lockas i sin konst av estetik hämtad
från wabi-sabi: en skrovlig och anspråkslös skönhet, sprungen ur japansk
världsåskådning. Leonard Cohens rader "There is a crack in everything. That's
how the light gets in” sammanfattar hållningen på ett poetiskt sätt.

Björn Westerlund (f. 1979)
Psychopomp lll
Akryl på duk
Verksam som konstnär och konstpedagog i Göteborg. Björn beskriver hur han
försöker hitta ett uttryck som är till lika delar förvirrat och knivskarpt, uppsluppet
och melankoliskt. Han finner inspiration i allt från serier och kitsch till medeltida
konst och medicinska uppslagsverk.

Mehran Milo Zandi (f. 1979)
Démodé
Olja på duk
Milo är verksam i Göteborg. Han ägnade sig tidigare åt kalligrafi på farsi men
övergick sedan till att teckna och måla i kol och olja. Han har studerat tre år på
Florence Academy of Art och har sin ateljé vid Kaptensgatan. Milo målar
människor, naturmotiv och stilleben i klassisk stil.
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