
23 sept - 2 okt

KUNGÄLVS KONSTNÄRSKOLLEKTIV

NAKET
STRANDVERKET

2022



Mia Andersson

Lennart Jörnlid

Linnea Larsson

Helena Palm

Lena Johansson

Sofia Linde

Anna Rönnblom

Anki Lundblad

Deborah Sillberg

Mathilda Dahlin

+ gästande Sofia Sundqvist

MEDVERKANDE KONSTNÄRER



Vernissage 
23 sept kl 15 - 20

Öppettider
vardagar 16 - 20
fre-sön 12 - 17

VERNISSAGE & ÖPPETTIDER



Kungälvs konstnärskollektiv tolkar begreppet 
naket. De tio bildkonstnärerna gästas av en 
keramiker och visar under perioden upp sina 
avslöjande verk. Vernissage med livemusik och 
goda tilltugg utlovas! Utställningen pågår 23 
sep-2 okt

Alla konstnärer är hemmahörande i Kungälv 
och har de senaste åren synts på utställningar 
på Mimers kulturhus, Kongahälla center och på 
Bohus fästning. Konstnärernas stil är helt olika 
och utställningen innehåller oljemålningar, 
akvareller, foton, teckningar och keramik.
Temat NAKET är den röda tråden. Men 
därmed inte sagt att nakna kroppar syns på 
alla verk. Naket kan innebära nånting helt 
annat… Välkomna att själva upptäcka! 

OM UTSTÄLLNINGEN



Deborah Sillberg
Känner mig mest hemma i naturen och älskar att försöka fånga dess 
skönhet och vackra detaljer med olika typer av kameror och makro 
fotografi. Det är alltid lika spännande att se hur bilderna transformeras när 
man skriva ut dom på trä, kanvas och plåt och få ett eget liv.
Utbildad på Reading University, England och har haft utställningar både i 
England och Sverige. 
www.deborahdesign.se 
deb@sillberg.net 
Instagram: @deborah.design.photos

Helena Palm
Jag är konstnärligt utbildad på KV Konstskola och Hovedskous målarskola i måleri 
och grafik. Inspirerad sen jag var liten av Ilon Wikland och Hans Arnolds fantastiska 
illustrationer har jag så länge jag kan minnas älskat att teckna. Hus hör till favoritmotiven. 
Med tunna tuschlinjer och ibland akvarell försöker jag hitta husens karaktär.
Kullerstenarnas mönster längs snirkliga trottoarer och fasadernas olikheter gör 
tecknandet stimulerande.
2001 köpte jag och min man ett sekelskifteshus i den gamla delen av Kungälv. Gatubilden 
och historien i min stadsdel har gett mig tillgång till en aldrig sinande inspirationskälla.
helenapalmkonst@gmail.com
Instagram: @helenapalmkonst

Linnea Larsson
Arkitekt som älskar att måla. Inspireras av Lars Lerin. Målar landskap, 
byggnader, växter och abstrakt. Akvarell är min favoritteknik. Bor numer 
i konstnären Tage Sahlbergs gamla ateljé och försöker få barnen i familjen 
att älska måleri lika mycket som jag själv. 
Medverkade på Bohussalongen 2005, därefter små utsällningar här och 
var. Kuriosa: Författare till boken Go recreate, Norstedst förlag 2018.
linnealarssonmail@gmail.com
Instagram: @go_recreate

Lennart Jörnlid
Född i Linköping, uppvuxen i Falkenberg och Kungälvsbo sedan snart 25 år. Konstnärligt 
utbildad på målarskola, yrkesutbildad på Högskolan för Design och Konsthantverk vid 
Göteborgs Universitet (HDK) och Statens Håntverk og Kunstindustriskole i Oslo (SHKS). 
Har sedan dess jobbat med reklam och grafisk formgivning på både stora och mindre 
reklambyråer och som frilansande formgivare i snart 30 år.
Experimenterar gärna med olika material och försöker undvika att bli allt för akademisk i 
det jag gör. En bild för mig får gärna vara vacker — men saknas ”skavet” blir det fort ganska 
ointressant.
lennart.jornlid@gmail.com
instagram @lennartjornlid 

Mathilda Dahlin
Jag är en nyfiken och positiv konstnärssjäl! Naturen är mitt rätta element 
och det är där jag hittar min inspiration till mina färgfyllda alster. Med en 
konstnärssläkt i bagaget vill jag föra vidare glädjen i att skapa och sprida härlig 
konst i varma toner. För det är, som jag tror, att när vi får utrymme för att 
utforska vårt sinne och låta tanken vara fri som vi kommer närmre oss själva 
och kan utvecklas.
www.mathildaskonst.com 
Instagram: @mathildaskonst
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Anna Rönnblom
Tänk att man mitt i livet kan hitta en ny stig. Det har jag gjort med mitt måleri. Så glad att 
skapandet finns i mitt liv igen. Min utbildning består av kvällskurser i akvarell, prova-på-
kurser i olika tekniker och bildskapande som tillval i min lärarutbildning. Men till största 
delen har jag helt enkelt prövat mig fram och är självlärd. Jag älskar att göra lite av varje; 
allt från abstrakt i akrylfärger till akvareller. Ibland blir det även collage och även en del 
teckning. Väldigt glad över möjligheterna som dykt upp senaste året med utställningar 
och glad över de två tavlor som kom med på Bohussalongen tidigare i år. 
anna.ronnblom@gmail.com
Instagram: @annaronnblomart

Mia Andersson
Tänk att kasta sig ut på en vit yta och låta den stråla ikapp med hjälp av färger, att fylla 
ytorna utifrån den känsla som uppstår är för mig ett sätt att måla kravlöst. Att skapa är som 
mitt andra skinn, en resa som aldrig tar slut. Jag har genom åren utbildat mig både genom 
att utforska olika tekniker på egen hand i min ateljé på Västra gatan och i sommarateljéer på 
Öland. 
Är utbildad Atelierista på HDK, har gått text och bild på Nordiska folkhögskolan, 
konstnärlig fördjupning och är utbildad inom Vedic Art där jag är behörig lärare.
mia.andersson12@gmail.com
Instagram: @tankevändan ArtFlow
Facebook: Tankevändan

Lena Johansson
Jag målar helst i olja. Motiven växer ofta fram men har sitt ursprung i en 
bild som fastnat i mitt huvud. Ibland är det en detalj i naturen, ibland 
från fantasin. Starka färger och ljus är väl det som är utmärkande i mina 
målningar. Jag letar efter en speciell stämning och känsla. Känslorna är 
min viktigaste inspirationskälla!
konstavlena@gmail.com 
Instagram: @konstavlena

Sofia Linde
Inspireras av allt. Mannen jag sprang i kapp på Norrtullsgatan, hackspetten som slutar hacka 
när jag vänder mig om, textil från japanska plagg från 1800-talet, poesi, kontraster, tårar och 
barns ben. 
Har de senaste åren förälskat mig i stenar. Formerna, färgerna, tyngden, ljuden. Alla stenar 
jag ser känns som mina. Är de det?
Jag valde att lägga mina gymnasieår på konst efterföljt av två år på Lunnevads Folkhögskola 
och ytterligare två på Gerlesborgs konstskola i Stockholm. Konst, likt skrift, dans, musik och 
natur, får människan leva. Men det tycks för få reflektera över. 
Instagram: @sofialindeskonst

Anki Lundblad
Jag är konst/desigutbildad vid KV konstskola och HDK. De senaste åren 
använder jag mest flytande akrylfärg på akvarellpapper. Djur är min största 
inspiration just nu. Jag övar på att fånga min hund Rut och hennes kompisar 
och inte kompisar; Gizza, Nesso och Polly. Vad säger de? Vad har de för 
karaktär? Kan jag fånga den på bild? Kvadraten är min form!
ankilundblad@yahoo.se
Instagram: @hedvigsrutor



Sofia Sundqvist
Inspirationen till min keramik får jag mest från naturen. Jag fascineras av formerna, 
färgskiftningarna och kontrasterna, både i det som är levande och det som är dött. Jag 
experimenterar mycket med olika leror, glasyrer och bränningar för att få fram just det 
uttrycket jag är ute efter. Jag vill att min keramik ska vara mer än bara vacker att titta på, 
den ska väcka tankar och känslor.
www.bysofiamaria.se Instagram. @by.sofiamaria bysofiamaria@outlook.se


