
Konstrunda
28-30 oktober

 Torsdag 12.00 - 17.00 
 Fredag 12.00 - 19.00
 Lördag 12.00 - 17.00

Välkomna!
önskar Kultur- och fritidsförvaltningen

Konstrunda
28-30 oktober



1. Steve Balk
Plats: Tälleryd, Nybble 577 93 Hultsfred. 076-837 25 58, stevenybble@gmail.com
Om: Oftast är det landskapsmotiv i Steves målningar och ofta med lokal anknyt-
ning. Inspirationen finns runt omkring i närområdet. Till sina målningar gör Steve
sina egna ramar.

2. Afsaneh Monemi
Plats: Björksebo 1, 598 96  Vimmerby - www.afsanehmonemi.com
Om: ”Jag tog magisterexamen i keramikkonst på Högskolan för Design & Konst-
hantverk i Göteborg. Jag arbetar bla, med skulptur i lera/keramik. Min passion
ligger i det experimentella & det oväntade. Konstnärskapet har inneburit flera
utställningar i Sverige & utomlands.”

2. Shahla Aramideh
Plats: Björksebo 1, 598 96  Vimmerby. - aramideh@hotmail.com
Om: ”Skapandet handlar om ett sökande, ibland symboliskt bildspråk & en
fantasieggande bildkomposition i vår ”närnatur”, ett porträtt av olika själstillstånd
som berör. Naturen ger mig kraft, närvaro & inspiration. Genom att porträttera
naturen från en vinkel som vi annars inte är vana att se, vill jag möjliggöra att fler
stannar upp & upptäcker denna källa, en plats för en hälsosam rekreation.”

3. Bo Lundwall
Plats: Hjälmstigen 24, 577 36 Hultsfred. - www.bolundwall.com
Om: Han målar främst i olja och akvarell med naturmotiv från den omgivning som
inspirerar honom. Bo anses som en av Sveriges främsta djur- och naturkonstnärer.
Fåglar och däggdjur är ett återkommande tema i konstnären Bo Lundwalls konst.

4. Anna Wallin
Plats: Hjälmstigen 12, 577 36 Hultsfred  - Instagram: annas_atelje
Om: ”Mitt namn är Anna Wallin, jag bor tillsammans med man & två barn i
Hultsfred. Jag har alltid tyckt om att måla & testa på olika tekniker & material. Just
nu ritar jag mycket i blyerts, helst djur, blommor och flickor. Jag har även illustrerat
bilderna till barnboken 'Kattsystrarna Wilda och Wilja på äventyr i Kalmar'.”
Avvikande öppettider: Inte öppet på torsdag

5. Malin Hjalmarsson
Plats: Ateljén på Storgatan 111, 577 34 Hultsfred
Instagram: @malinhjalmarsson.art.holistic, Hemsida: www.malinhjalmarsson.se
Facebook: Malinhjalmarsson-Art
Om: ”Mitt måleri är abstrakt figurativt och jag målar helst i akryl och akvarell.
Intuitivt måleri i många lager och låter motivet växa fram.”

6. Lena Loiske
Plats: Storgatan 19, 577 38 Hultsfred - 070-753 16 89, lena.loiske@yahoo.com
Om: Målar främst i akryl. Allt från landskap till ren fantasi/dröm. Sedan flytten till
Hultsfred 2019 har den småländska naturen blivit en favorit. Lena har deltagit i flera
samlingsutställningar i Stockholm.och Tanzania men också haft egna utställningar.

7. Berit Emstrand
Plats: Bryggerigatan 2, 577 30 Hultsfred (Gallerian)
070-224 21 45, emstrand@telia.com, Hemsida: www.beritemstrandartgallery.se
Om: ”Arbetar främst som akvarellkonstnär men målar gärna bilder i olja och akryl.
Experimenterar med olika tekniker och material. Screentryck, linoleum tryck,
bibelpapper osv. Naturen ger mig stor inspiration.  Både människor och djur. Vår
värld i sig. Motiv både föreställande och abstrakt.

8. Galleri Kopparslagaren
Plats: Storgatan 61, 577 30 Hultsfred. - www.kopparslagaren.com
Om: Föreningen Kopparslagaren arbetar med att bevara det kulturhistoriska
kvarteret och de driver Galleri Kopparslagaren. Under konstrundan kommer de
visa upp ca 40 konstverk från Hultsfred kommuns konstarkiv.

9. Annika Mikkonen Art
Plats: Stationsgatan 4, 577 74  MÅLILLA
070-222 54 75, Hemsida: www.annikamikkonen.nu
Om: ”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 som plötsligt bara händer. Jag tecknar också gärna
med kol, kritor eller tusch. Screentryck är också kul att experimentera med”.

10. Christina Bergh
Plats: Axelssons i Aby, Kronogården Stora Aby, 577 96 Målilla
070-592 33 64, chrissan.bergh@telia.com
Om: ”Jag har hobbymålat i flera år. Deltagit i ett antal utställningar bl a på
Kopparslagaren, Svindla Kvarn mm. Har deltagit i Konstrundan Hultsfred flera
ggr. Målar akvarell o akryl”. Vid utställningslokalen finns möjlighet till fika hos
Axelssons i Aby.

10. Solvig Andersson
Plats: Axelssons i Aby, Kronogården Stora Aby, 577 96 Målilla
solvig.a@telia.com
Om: ”Vad förväntas att ses hos mig? Kärlek till naturen, människor, djur. I Eksjö 
28/8 2021 gav Skrivarnätet Småland ut en novellsamling som jag är en av textför-
fattarna böcker är med på utställningen.” Vid utställningslokalen finns möjlighet till 
fika hos Axelssons i Aby.

11. Geertjan Plooijer
Plats: Sågverksvägen 14, 577 75 Mörlunda. - 073-918 91 57, info@wadfoto.nl Om: 
Han har varit en professionell fotograf i 25 år, arbetar dels digitalt men  också 
analogt med storformatskameror med vilka han också utövar gamla foto-tekniker. 
Hans foton har ställts ut hemma och utomlands och ingår i samlingar av olika 
museer och privatpersoner.

11.Gepke Hoogland
Plats: Sågverksvägen 14, 577 75 Mörlunda. - info@wadfoto.nl
Om: Hon har arbetat med ull i över 30 år och är en nederländsk ull- och filtartist. Av
den tovade ullen blir det plagg och konstföremål. Gepke använder bara natur-
material och tekniker för att färga sin ull.  Hon har arbetat med olika konstprojekt.

12. Stinsen Konst & Hantverk
Plats: Kyrkogatan 34, 577 72 Virserum. - www.stinsen.n.nu
Om: Här finns det utställningar och försäljning av konst, hantverk, smide, trä-slöjd,
textil och keramik av lokala hantverkare.

13.Virserums Konstahall
Plats: Kyrkogatan 36, 577 72 Virserum. - www.virserumskonsthall.com
Om: Med en utställningsyta på 1600 kvm visas samtida konst i utställningar om
människors vardag samt konst som i olika former belyser forskning och aktuella
samhällsfrågor. Inne på konsthallen finns en liten shop samt café. Fredag 18.00 fri
visning av konsthallen.


