”Jag är fascinerad av den rikedom som finns
i linjer och svärta och försöker att i mina
bilder, på ett poetiskt sätt, uttrycka olika känslor”.
Tilldelats fleratalet stipendier, därbland Märta Bergqvist
Kulturstipendium samt Bror Hjorts teckningstipendium.
Studerat
på
Konsthögskolan
i
Umeå.

KERSTIN JOHANSSON

KATARINA SKOGFELDT

Målare, tecknare och grafiker, född 1965 i Katrineholm.
Arbetar just nu mestadels med svartvita bilder.

När jag var sex år gjorde jag min första lerskulptur,
en gubbe med hatt. Sedan dess har skulpturerande varit mitt stora
återkommande fritidsintresse. Genom mina skulpturer uttrycker
jag mina inre känslor, tankar och bilder. Dessa får jag till mig
som inspiration under mina meditationer. För några
år
sedan
hade
jag
en
liten
utställning
på
Kulturhuset Ängeln som fick namnet ”Männsikans inre ansikten”.

BRITT GLÄNNEFORS

BRITTMARIE JÄRNSTRÖM LINDELL

Arbetar som yrkesverksam konstnär sedan
1995 i fri konst, företrädesvis inom måleri och
grafik men också i collage. Bland mina
meriter finns bland annat deltagande på flera
jurybedömda salonger, tex Liljevalchs Vårsalong i
Stockholm 2007 samt många separat utställningar.
Inköpt av flertalet kommuner och landsting samt
av Statens Konstråd. Uttrycksmässigt fördjupar jag
min inom ett visst område som jag sedmera arbetar igenom, vilket kan handla om en färg, en form
eller ett tillstånd. Utsedd till Årets Sörmlands Konstnär av Konstfrämjandet i Eskilstuna 2006, samt tilldelats Frestadius/Thotts stipendium samma år av
Föreningen Svenska konstnärinnor. Nominerad till
Årets Konstnär i Suomiart 2007, 2008 och 2009.
Arbetar sedan våren 2012 åter med grafik,
collografi och fotoscreen. De sista fyra åren har jag
läst flera fristånede kurser på Konstfack, på institutionen för Fri Konst, bland annat en kurs om Ljud.

Arbetar
med
lera
och
då
helst
med
rakutekniken. Det tredimensionella fascinerar mig.
Aktiv medlem i Konststudieklubben i Katrineholm
sedan flera år tillbaka. Har studerat två år på Konstlinjen vid Eskilstuna Folkhögskola. Jag provar gärna
andra
tekniker
såsom
olja,
akryl,
akvarell samt grafik. Arbetar även en del i betong.

MARIANA LJUNGGREN

Skapar i lite av varje allt från teckna, måla skulptera,
tryck med mera. Arbetar när jag vill och hinner, mycket
ibland och väldigt sällan ofta. Gått ett år på Eskilstuna
Folkhögskolas Estetiska linje med inriktning bild och
formgivning. Arbetat med dekor, för scen och kostym till
teatrar samt till många andra olika sorters föreställningar.

