SAMLINGSUTSTÄLLNING
TEMA VATTEN

13 MAJ - 11 JUNI
KONSTHALLEN
OSKARSHAMNS KULTURHUS

1 Li Ahlberg

Välkommen
till
Solkustens konstrunda!
Solkustens konstrunda är
en förening vars huvudsakliga
mål är att skapa en
årlig konstrunda.
Konstrundans syf te är at t
visa upp en bred konstnärlig
reper toar och att väcka ett
konstnärligt intresse.
Vi möjliggör detta genom att
bjuda in allmänheten till
ko n s t n ä r e r n a s a t e l j é e r,
verkstäder och
utställningslokaler under
helgen den 14-15 maj
kl.10.00-16.00
Konstrundan bjuder även in
till den gemensamma
samlingsutställningen
som visas i Konsthallen,
Oskarshamns Kulturhus
13 maj - 11 juni.

OBS!

Håll koll på hemsidan och våra
sociala medier för aktuell
information!
www.solkustenskostrunda.se

Mitt måleri tog ny fart när jag blev
fascinerad av handens form. Jag
såg fåglar i handen och därefter
elefanter, harar, tokdjur osv. Ibland
följer motivet formen av materialet,
ibland formar motivet materialet.
Jag vill beröra med min konst. Vill
att mina alster ger kraft, energi och
glädje åt betraktaren.
072-180 61 31
li.ahlberg.qili@gmail.com
Norra Gränsgatan 6,
572 32 Oskarshamn

2 Barbro Ahlholm

Växlar gärna mellan olika
tekniker och medier. Mellan
abstrakt och mera
föreställande.
073-722 53 31
babo47@live.se
www.qili.se
Källströmsgården,
Kustvägen 65,
572 74 Påskallavik

3 Monica Andersson

Min inspiration hämtar jag främst
från naturen. Skogen, djuren,
stillheten, landsbygdens gamla
anor, dåtidens byggnader m.m.
Arbetar med olja och akryl samt
blandteknik. Testar och blandar
olika material i färgerna vilket
resulterar i spännande nyanser och
strukturer.
070-272 96 44
mba.tina35@gmail.com
Tjuståsa bystuga,
572 93 Oskarshamn

4 Supakorn ”Nine” Boonthip

Min konst tog inspiration från natur,
organism och kultur. Jag började
måla och rita efter jag flyttade till
Sverige och jag har utvecklat mitt
konstnärskap under hela mitt liv.
079-335 48 39
supakornboontip07th@gmail.com
Konst Huset Ram Galleri,
Kungsgatan 8A
572 30 Oskarshamn

5 Jan Bredhammar

Ämnet hämtas från döda träd i
skogen. Sedan formas de av mig
till levande alster. Alstret ska kunna
betraktas från olika håll och
därmed sätta fantasin i rörelse.
Man ska kunna upptäcka något
nytt varje gång man betraktar
alstret från olika uppställningar.
070–321 87 47
jan.bredhammar@hotmail.com
Slanaholmen 5,
Slanastigen 14,
572 62 Oskarshamn

6 Ewa Brodd

Jag målar mest på duk med
akrylfärg. Det blir tjockt och
färgglatt gärna med ett inslag av
sand eller collage.Nästan alltid
förekommer hus och träd i motiven,
som skapas fritt i fantasin. Visst
påverkas jag av vad jag ser t.ex.
färger i naturen, men jag målar
aldrig av något. Att måla är för
mig ett sätt att leva.
070-214 99 71
ewabrodd@gmail.com
Källströmsgården,
Kustvägen 65,
572 74 Påskallavik

7 Lena Carlander

Jag blandar gärna olika tekniker
för att få fram det uttryck som jag
eftersträvar.
Vardagen, med ord och musik,
väcker min lust att skapa. Ölands
folkhögskola gav mig kunskap om
design och form.
070-270 46 59
lenacarlander42@gmail.com
Tjuståsa bystuga,
572 93 Oskarshamn

8 Berit Emstrand

I mina akvareller framkommer
oftast djur och människor med
det landskap som omger dem
återgivna ur den svenska faunan.
Fascineras av färgernas
egenskaper och olika tekniska
lösningarsom ger liv åt motivet.
Målar bilder på tranor, ugglor,
älgar, rävar och människor.
070-224 21 45
emstrand@telia.com
Beritemstrandartgalllery.se
Lundtorps loge,
577 75 Mörlunda

9 Lena Eriksson

Jag inspireras av färger och deras
samspel gentemot varandra. Jag
hittar mina motiv i stadens olika
former men även från naturen.
Jobbar mest med akryl men är inte
främmande för olja eller akvarell.
Jag blandar och tycker det är
spännande att experimentera med
olika material.
070-656 42 26
lena.049161148@telia.com
Tjuståsa bystuga,
572 93 Oskarshamn

10 Marina Erlandsson

En impuls startar mitt abstrakta
måleri, en känsla vill gestalta sig
på målarduken.
Jag väljer sedan de färger som
fångar mitt uttryck och som
kommer att bilda de former som
växer fram på duken,
skaparprocessen är igång. I
Temperan finns en nyfikenhet, i
akrylen likaså.
073-592 16 65
kroppsverket@icloud.com
Herreholmarna 410,
383 91 Mönsterås

11 Annette Forsberg

Genom leran formger och
skulpterar jag det som inspirerar.
Söker ständigt nya former oftast
med natur och trädgård som
inspirationskälla
Delar av mina alster bränns i raku.
070-341 15 17
annette.forsberg43@gmail.com
Källströmsgården,
Kustvägen 65,
570 90 Påskallavik

12 Marica Gustafsson

Med lera som formspråk inspireras
jag av naturens former och färger.
Blandar traditionellt bruksgods i
mjuka pasteller med skulpturala
föremål jordnära nyanser. Bygger
gärna stort och drejar smått eller
tvärt om, och experimenterar
med reliefer, sgrafitto och
glasyrernas nyckfulla egenskaper.
070-403 28 23
marica@keramikateljen.se
www.keramikateljen.se
Keramikateljén
Brunnsvägen 6,
572 31 Oskarshamn

13 Karin Holmgren

Jag inspireras av händelser
speciellt om det är starka
kontraster nutid –dåtid, människor,
natur och olika material som jag
vill infoga i mina konstverk. Jag
arbetar med blandteknik i akvarell,
olja, akryl och vax tillsammans
med glas, metaller, betong och
annat som jag hittar i naturen eller
bland skrot bitar.
070-680 13 78
karin.m.holmgren@telia.com
Rönnbärsvägen 16,
572 63 Oskarshamn

14 Georg Johansson

Naturen inspirerar mig, gärna med
naivistiska inslag. Jag målar med
penslar, palettknivar, fingrar, trasor,
tandborste med mera. Nuförtiden
använder jag bara akrylfärg. Jag
började måla som 13–14 åring och
min far målade också tavlor.
076-163 28 84
bjornhult4@hotmail.com
Naprapat & Rehab,
Humleplan,
572 32 Oskarshamn

15 Miriam Kayser

Mitt konstnärliga fokus ligger i
relationen mellan människor och
djur. Dessutom tycker jag om att
förstora växter och deras små
detaljer. Mina alster innebär
metaforiska avbildningar, subtil
kritik eller de presenterar sig som
egna karaktärer med eget uttryck
och egna känslor.
073-521 21 76
Instagram: #Kayser_konst
Hälsingsö affären i kanalen,
utanför Blomsterhult,
572 96 Fårbo
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16 Annika Mikkonen

Jag trevar mig fram, försöker vara
lyhörd, följa mina infall i stunden
och lita till känslan. Mestadels
målar jag med akvarellfärger
som känns levande med det
oförutsägbara och oväntade.
Jag tecknar också gärna med kol,
kritor eller bläck. Screentryck är
också kul att experimentera med.
070-222 54 75
annika.mikkonen.art@gmail.com
Stationsgatan 4
577 74 Målilla

17 Marie-Louise Nordenskjöld

Viljan att skapa väcktes tidigt,
mycket tack vare att mamma var
modetecknerska och en flitig
akvarellmålare på fritiden.
Alltsedan jag tillbringade somrarna
hos farmor på Dragskär har jag
med kamerans hjälp tyckt om att
fånga naturens växlingar, vilket
också inspirerat mig till att försöka
återge vackra motiv i olja och
akvarell.
072-236 39 39
marielouise.nordenskjold@gmail.com

Skafterna 12, Dragskär,
572 92 Oskarshamn

18 Othon G.H

Mitt konstnärliga uttryck
- med en teknik baserad på sand,
olja och pastell - präglas av vad
jag kallar ”förfallets nåd”, alltså att
skönhet och karaktär framträder
som starkast i det härjade och
slitna. Bildvärlden är rik och
inspireras av myriader av kulturer i
både urtid och samtid.
073-181 03 40
othon.annmarie@hotmail.com
Konstateljé Glasbacken 1,
Solstadström
593 97 Blankaholm

19 Geertjan Plooijer

I’am a Dutch fine art photographer
and most of my work is done with
old processes from the 1900 I print
most of the time outside. So it is
possible that when you visit me
you can see me printing outside. I
make unique prints (one of a kind)
and most of them are cyanotype,
salt print and vanDyke prints. I
speak and understand a little
Swedish.
073-918 91 57
info@wadfoto.nl
Sågverksvägen 14,
577 75 Mörlunda

20 Maria Pohl

Min främsta inspiration finner jag i
den keramiska processen som hela
tiden överraskar och driver mig att
undersöka och utveckla mitt keramiska formspråk. Med drejskivan
som arbetsredskap bearbetar och
utmanar jag leran i friare former.
Medlem i keramikgruppen KAOLIN
i Stockholm samt KRO/KIF
070-3283548
pohl.maria@gmail.com
www.kaolin.se
Kungsgatan 5
Oskarshamn

21 Karolina Pronckute

Jag målar i akrylfärger och
akvarell, gör teckningar i bläck,
blyerts och blandat teknik. Mitt
måleri präglas av starka färger
och människor eller djur finns alltid
med på motiven. Inspiration får jag
från drömmar eller av naturen. Jag
önskar att mina tavlor ska sprida
glädje.
070-3318079
info@karroart.com

www.karroart.com
Röda Stugan
Lagmanskvarn 8, Oskarshamn

22 Ann-Marie Rautenberg

Har tidigare arbetat i grafik,
akvarell, olja och keramik, men
målar på senare år i huvudsak
med äggtempera på bland annat
drivved. Med influenser ur
renässansen, romantiken,
ikonmåleriet och dragningen till
det andliga har jag hittat mitt
egna unika uttryck.
073-181 03 40
othon.annmarie@hotmail.com
Konstateljé Glasbacken 1,
Solstadström,
593 97 Blankaholm,

23 Göta Sternberg

Att försöka fånga stämningar i
färgkompositioner är min ambition.
Naturen är en inspirationskälla
liksom människor. Växlar mellan
olja, akryl och akvarell.
070-696 11 47
gota.sternberg@gmail.com
Tjuståsa bystuga,
572 93 Oskarshamn

24 Daniel Wesson

Lera är mitt främsta medium och
jag tycker om att leka med olika
former och konstruktioner. Det kan
exempelvis röra sig om att skapa
imitationer av allmänna,
vardagliga ting, också i förstörd
eller nedbruten form. Jag arbetar
också mycket med former som man
hittar i havet, i vågorna och på
stranden.
072-725 79 89
wessonkeramik@icloud.com
Konst Huset Ram Galleri,
Kungsgatan 8A
572 30 Oskarshamn

25 Inga Wretlund

Jag målar med tusch och sprayteknik. Experimenterar med
färg och form. De föremål och
skrotdetaljer jag hittar tjänar som
underlag och bestämmer till stor
del motiven.
070-336 89 95
wretlund@gmail.com
www.ingawretlund.se
Källströmsgården
Kustvägen 65,
570 90 Påskallavik

OSKARSHAMNS KONSTHALL, KULTURHUSET
SAMLINGSUTSTÄLLNING med tema VATTEN!
13 maj-11 juni
I år är det 25 deltagande konstnärer som bidrar
med alster till den gemensamma samlingsutställningen i Konsthallen. I år har konstnärerna enats om
ett gemensamt tema ”Vatten”. Varje konstnär bidrar
med upp till tre alster vardera inom en mängd olika
konstnärliga områden, måleri, akvarell, tusch, glas,
keramik, träskulptur, blandkonst och en mängd andra konstformer.
Utställningen startar fredagen den 13 maj
klockan 15:00 med ett vernissage och pågår fram
till lördagen den 11 juni.

Varmt välkomna!
Obs! Konsthallens öppettider 14-15 maj:
Lördag 10-14 och söndag 13-16

KONSTRUNDANS KONSTLOTTERI
Genom att köpa en lott i vårt lotteri har ni
chansen att vinna ett konstverk från någon av
de deltagande konstnärerna och bidra till
Solkustens Konstrundas verksamhet och
fortlevnad!
Lotterna kostar 30 kr/st och varje vinst
har ett värde av minst 500 kr.
Lotterna säljs hos konstnärerna själva från juni
fram till och med söndagen, sista dagen i
konstrundan.
Vill du se vinsterna?
Gå in på hemsidan
www.solkustenskonstrunda.se
och välj flik ”Lotteri”
Dragning av vinnarna görs efter konstrundans
slut. Har du vunnit blir du kontaktad av
konstnären själv
(telefon eller e-post) och ni gör upp hur
du kan hämta din vinst.

Tack till våra sponsorer:

Övriga öppettider i Konsthallen under
samlingsutställningen:
Måndag-torsdag 10:00-19:00
Fredag 10:00-18:00
Lördag 10:00-14:00
Söndag stängt

Normalbrev

kommunen@oskarshamn.se

Ekonomibrev

www.oskarshamn.se

G rafiskt Tr yck AB

