Äntligen! (och några tårar)
Två år är lång och kort tid. I sammanhanget konstutbildning rymmer denna
långa, korta tid nya perspektiv att upptäcka, nya material att ta sig an, nya
kriser att genomleva och gamla frågor som pockar på uppmärksamhet och
kräver nya svar. Under denna långa, korta tid formas grunden till det som i
en större tidsrymd växer till livslånga konstnärskap.
De senaste två åren har präglats av avstånd, isolation och ovisshet. Nu
vecklar Gerlesborgsskolans vårutställning ut sina känselspröt med
bombastisk energi. Här ryms videoinstallationer, skulpturer,
performance, klassiskt måleri, grafik och illustrationer. Här samlas verk i ett
lekfullt samplande av historiska referenser, science fiction och meditativa
mönster. Här syns spåren av köttindustrins fasor, Sveriges drogpolitik,
mytologiska gestalter och himmelska dagar.
Stor eloge till Gerlesborgsskolans huvudlärare Catti Brandelius, Nadine
Byrne, Sofia Ekström, Mar Fjell, Martin Jacobson och David Larsson som
med sin kunskap, nyfikenhet och tålamod inspirerar och bidrar till att göra
Gerlesborgsskolan till den unika skola den är.
Stor eloge till Gerlesborgsskolans utbildningssamordnare Eliana Ivarsdotter
Haddad och Sofia Teleman, vaktmästare Simo Brotherus och krokimodell
Roza Hagevi för ordning och reda, stadga och struktur.
Varmt tack till det senaste läsårets föreläsare och gästlärare; Sissel Wibom,
Tom Sandqvist, Mourad Kouri, Camilla Larsson, Todd Gordon, Åsa Bharathi
Larsson, Martin Grennberger, Magdalena Ljung, Theresa Traore Dahlberg,

Salad Hilowle, Hanna Böhm, Ansökningsbiblioteket, Lina Selander,
Fathia Mohidin, Patrik Bengtsson, Mia Zeeck, Sara Edström, Leif
Elggren, Tiny Karlsson Savci, Emily Fahlén och Asrin Haidari som delat
med sig av sin kunskap och utmanat våra världsbilder.
Sist och främst – ett stort och rungande tack till alla Gerlesborgsskolans
studerande för att ni alltid överraskar och förbryllar. Ett alldeles särskilt
tack till de studerande som i år avslutar sina studier hos oss och vandrar
vidare på konstens tusen stigar.
Det är med stor stolthet jag hälsar välkommen till Gerlesborgsskolans
vårutställning 2022, på plats i vårt vackra, gula trähus i Hjorthagen,
äntligen!
Katarina Nitsch, studierektor
Stockholm, maj 2022
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Stefanie Almqvist
Lovers of the seas
2021
80x100 cm
Akryl på duk

Anna Bubenko
Alla mina jag
110x150 cm
Olja på canvas
2022

Jag tänker mycket på mig själv, hur jag är,
vem jag är och kommer inte fram till något svar.
Jag målar mig själv, 10 versioner av mig själv
i ett försök att acceptera att det inte behöver
finnas en tydlig bild av mig. Vi är alla i samma
rum för att dessa jag finns hela tiden, alltid är
jag flera.

Fredrika Eriksson
Prägel
2021
220 x 40 x 20 cm
Skulptur
Textil, akryl, latex, kedja

Fot
2022
20 x 45 x 10 cm
Skulptur
Gips, ståltråd, silikon, textil

Viola Henriksson Söderberg
Utan titel
2021
Olja på duk
40x30 cm

Utan titel
2021
Olja på kartong
29.5x42 cm

Pappa bebis
2021
Olja på kartong
31x23 cm

Léa Silva De Sousa Vidal
En ska bort
2022
Trä, olja på pannå, fiskelina, brodyr
och teckning på tyg.

Grind
2021
125x55x15 cm
Valchromat, Oljefärg, Spillvirke och Resin.

Ateljé 2

Elias Autio
Jäljet
2022
145x200 cm
Blandade textilier, ram av furu.

2021 började jag samla textilier och material från huset i min fosterbygd
Autio i Tornedalen. Textilt hantverk är för mig starkt förknippat med den
platsen, språket och den tornedalska kulturen. Känslan av att tillhöra men
aldrig riktigt helt förstå har följt mig hela mitt liv. Arbetet med dessa textilier
blir mitt sätt att relatera till och närma mig det i min identitet jag känner att
jag delvis gått miste om.
”Jäljet” är meänkieli och betyder ungefär avtryck, prägel, spår.

Leon Bobos

Shit i got trapped with a gun and a pen in an
infinite loop Writing internet is god screaming
fuck the world
Screaming Fuck the system
In this god baby fuck the system
I got fucked by the devil
And then I get seen by god number them and tell
me again
I don’t wanna go into bed man I don’t wanna
fucking tell your friends
(Shit i got trapped with a gun and a pen in an
infinite loop Writing internet is god screaming
fuck world
Screaming Fuck the system)

Lorena Campos
Bild 3. De stängda dörrarnas hus.
29,7 x 21 cm
fineliners, akvarellpennor och bläck

Det här är en grafisk roman som handlar om ett
tjej som bor i ett hus med
stängda, förbjudna rum. Hon vill utforska de
låsta rummen, även om det innebär att möta
demonerna

Cesar Hermosilla
Primera Linea
2022
100x70 cm
Olja på duk

Målningarna representerar olika aspekter av de stora protesterna
som startade i mitt
hemland Chile 2019. Jag vill visa på kontrasterna mellan olika
grupper som alla kämpar mot
samma mål; att skapa ett bättre och mer jämställt samhälle och
lämna militärdiktaturen
bakom oss.

Lovisa Karlsson
Gästalusk 2022
135 x 215cm
Akryl, lera, trä, mässing
Interaktiv installation

Trollen är till sin natur helt skamlösa och tillgodoser sina behov utan skrupler. Det
som oftast hindrar en människa från att göra detsamma, är rädslan för att bli dömd
och utesluten från gemenskapen - en fråga om liv och död.
Gästalusket är den första delen i en saga om troll och människor. Sagovärldens inre
logik har upptäckts och utforskats genom samskapat rollspel, konstant
detektivarbete, framställande av tingestar och Trollrådets samlade visdom.

Vanda Larsson Åberg
Min insektssamling, 2022
18 x 672 cm, 28 sidor
Kartonnage med klotband, inkjet på bomullspapper.

Artists’ book. Dagboksanteckningar och målningar med utgångspunkt i
min insektssamlingoch en insekt från min farmors mor. Boken är
inkjet-printad och bunden för hand medleporellobindning.

Sanny Löfling
Rest (Bild 2)
2022
60x80cm
Olja på canvas
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Ida Blomdahl
Reason is and ought only to be a slave of the passion
2022
Installation - 7 min 27 sek (loopas)
Video, Ljud

World’s 21 most dangerous animals / Memento Mori
2022
50x65 cm
Linoleumtryck på plansch

Förnuft eller känsla: vad styr människan? Frågan är och har i tusentals
år varit en av de största moralfilosofiska frågorna.
1700-talsfilosofen David Hume hävdar att människan styrs av passioner och känslor.
Förnuftet är som matematik - ett verktyg, en metod du kan använda
för att nå ett mål. Men målet i sig är inte matematik.
Vissna blommor är filmade med ett digitalt mikroskop. Bilden och
ljudet darrar, ligger i lager, växlar mellan att ligga i synk och osynk med
sin egen spegelbild och rytm. Installationen ären hymn till passionen
och till David Hume.

Listan över världens 21 farligaste djur hittade jag på internet under en
sömnlös natt av rastlöst googlande. Djuren orsakar mänskligt lidande
och död, men bilderna på dem ser ofta roliga, ynkliga eller dumma ut.
Det skapar en distans som tillåter mig, och kanske också dig,
att närma sig lidande och död med desto mer fascination än rädsla.
Bilderna av djuren är tryckta tillsammans på planscher, och separat
på olika platser runt om i skolan.

Hannah Gustafsson
Det slutar i hörnen
2022
60 x 470 mm
Olja på mdf-skiva

Det slutar i hörnen handlar för mig om att vara fast i något som man inte valt
och som gör ont, men ändå finna ett lugn i det. Den egna platens är det utrymme som blir över när allt och alla andra tagit sitt. Den oväntade tryggheten
i att se sina val och möjligheter koncentreras och begränsas, för om man är
inmålad i ett hörn vet man i alla fall vad man har under fötterna.

Jack José Rodriguez
Utan Titel
2022
3´ 34
Stop-motion & 3D-animering

Jag vill visualisera känslan av att bli överväldigad av
musik.

Nora Hultén Törnerud
Hjärttransplantationen- trycket
2022
90,5 x 125 cm
Linoleumtryck och olja på mdf

De bra och de dåliga vildhästarna
2022
75 x 90 cm
Olja och linoleumtryck på mdf

Det handlar om cyklar: Den vita springaren och
Frigörelseresan
2022
75 x 90 cm
Olja och linoleumtryck på mdf

Utifrån en teckning av en hjärtoperation har nio linoleummattor i A3-storlek karvats bit för bit, för att vid tryckning på
målad mdf-skiva utgöra en enhetlig bild med skarvar. Ämnet
i verket, och i projektet Biologiska resurser som det är en
del av, springer ur en fotoserie från 80-talet, föreställande en
hjärttransplantation. Hur känns det att bära en annans hjärta? Skulle man kunna prata om ett sentimentalt muskelminne hos organ, vad bär mitt hjärta i så fall?

I min bok med hästraser från när jag var liten beskrivs den
vilda mustangens blick som “intelligent”, medan den också vilda brumbyhästen beskrivs som “föga tilltalande”. Jag
målade in de dåliga brumbyhästarna bland de fasttryckta,
galopperande mustangerna.

”En fin sommardag år 1894 cyklade Annie Londonderry ut ur New
York. Hon hade med sig ett ombyte kläder samt en revolver med
pärlemorkolv. Hennes mål var att cykla jorden runt.”
Målningarna är delar ur det pågående projekt Det handlar om cyklar.
Jag bygger ett arkiv med fotografier och information om cyklar och
cyklande människor, och undersöker ur olika perspektiv vad cykeln
betytt och betyder för människan. Genom främst måleri vill jag gestalta de berättelser och scener jag stöter på.

Zakarias Knigge
Sorry we don’t sell any merch, but here is the key
to my house
2022
1188 x1188 x1682
utklippt och inskannat fotografi, som
förstorats och monterats på en skiva över
inskaffad och förstorad Nyckel som är täckt med
klarlack och sedan placerad på en ihop limmad
inskanning av en duk.

Ugglemannen - Kidnapparens kabinett
2022
1000x1250mm
Collected items and photographs of the murderer
and kidnapper Frans Ulausson aka The Owl-man

A date with Buster
2022
5 st, 600x400x50mm
Scanned face with text and design made in photoshop, distortion made with rubbed in
glue and a fine-liner, then censured with a knife
and fitted between a sheet of MDF and Plexi glass
that lays on two wooden boards.

SWDSAMBHITKTMH is partly a story about a band
trying to achieve some kind of fame and
acceptance from an audience. Giving the
audience what they think they want but
also might expect. A pressure that escalate to a one
side battle of managing self inflicted
expectations. I also want to ask questions about
“exposure of privacy”, as tool to become, and sustain
as, a Public figure or Idol.

It is a collection of items belonging to a fictional
kidnapper and murderer A lot of inspiration was drawn
from the ongoing or newly fading
obsession with true crime, and idolising
of alternative celebrities. The objects were
printed on different coloured paper, trying to
simulate amateurish and maybe desperate
investigation. In contrast to that, I chose to
present this project under a plexiglass layer to create a
feeling of value, like a two dimensional display cabinet.

“A Date with Buster” is part fiction and part reality. The
artist in question exists and I asked him questions, But
his replies in the interview were not satisfactory to me so
I censored and
changed them to my liking. I use a satirical
approach to question how a label or corporate
management may use “authenticity” and
“realness” as an aesthetic approach to drive
people in alternative communities into
consumption.

Mita Stillefors
Själsår
2 min
Video, Eget material och arkivmaterial från Addis
1974.

Med det här verket vill jag lyfta problematiken kring
generationstrauma. Jag vill lyfta frågan om vad som
händer med oss som påverkas av historiska händelser
genom någon annan och hur vi kan bryta tystnaden kring
ett generationstrauma.

Joakim Warrol
Inside looking out
2021
140cm x 107cm
Olja på duk

Embrace
2022
100cm x 85cm
Olja på duk

Persecuted
2022
95cm x 70cm
Olja på duk
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Jonna Backelin Marelius
Utan titel
2022
140x70x35cm
Armeringsjärn, ståltråd,
textil och trälim

Utan titel
2022
80x56cm
Olja på mdf

Utan titel
2022
60x40cm
Olja på mdf

Verket föreställer en märklig bänk jag sökt mig till under en
period av sorgbearbetning. I efterhand försökte jag ta reda
på vad bänkens egentliga syfte är och fann då att det i själva
verket är en anslagstavla som satts upp av kyrkogårdsförvaltningen. Ytan som täckts av åsikter om den gravplats som
ska anläggas i området står nu skavd och tom.

Mattias Carlos Håkansson
En fabel utan sensmoral - Del 1 Hönan
eller ägget
2022
56’57 min
HD video med ljud

En fabel utan sensmoral - Del 2
Bobo
2022
14’54 min
HD video med ljud

Detta är den första delen av tre filmverk om min
bror och hans psykossjukdom. Här
fokuserar jag på hela familjen och hur alla har
påverkats av, samt valt att hantera min brors
förändring.

I denna del ligger fokuset hos min
bror. Jag följde honom en dag och
intervjuade honom. Vi
tog frekventa avbrott från frågorna,
vilka jag också filmade.

Yo extra o, yo extranjero, yo emborrado
(Jag saknar, jag utlänning, jag suddig)
2022
8’21 min
HD video med ljud och musik (Yo Vengo, av
Piero) (2 delar)

This is not… THE END
2022
10’27 min
Material: Ljud med HD
video

Fredrik Hallström
Planritning
2021
40x40cm
Olja och akryl på pannå

Stilleben I
2022
85x75cm
Olja och akryl på pannå

They See You
2021
65x50cm
Kollage

Alice Munter
Organismer
2021
75 cm bräda
Pärlor på ståltråd på planka

Hur ser du på saker och ting?
2021
3 stycken 15x25cm
Akvarell på papper uppsatta med
kedja och karbinhakar

En organism består av en eller flera
celler. I mitt verk är cellerna pärlor som
tillsammans bygger upp organiska
former. En värld byggd I det lilla och
stora, jag gillar tanken av att formerna
inte har en egentlig storlek. De skulle
kunna existera någonstans oändligt
stora eller obefintligt små

En testperson fick en gång, under 3 dagar,
ha på sig ett par glasögon som vände upp
och ned på verkligheten. Efter några timmar
anpassade sig dennes ögon och hjärnan
vände om synintrycken till ”normalt”

Alien Bebisars hem
2022
4 stycken 90x65
Akvarell, plexiglas, pärlor och kedjor

Hur kan vi veta vad som egentligen är rätt
håll om hjärnan kan ändra de själv, kanske
kan vi själva välja hur vi vill bygga ihop våra
synintryck

En påhittad värld framtagen ur lek och experimenterande mellan material och färg. Vad finns
bortom de vi känner och vet om?

Amy Rondahl
Toaletten på Carmen
2021
92x73 cm
Olja på duk

Karins sovrum
2021
90x120 cm
Olja på duk

Amanda Åhnstarnd Gamstorp
En utlandssemester
2022
75 x 95 cm
Llinneduk, olja, gips, gipsbindor

En vuxen i storlek av ett barn
2022
54,5 x 68,5cm
Hönsnätt, papier marche, gipsbindor, akryl,
olja, akrylgloss

Mannen som ropa varg
2021
91 x 95cm
Olja, linneduk, gips, gipsbindor, bläck

Verket är ett resultat av att jobba vidare med
konceptet sorg och gips, för att utveckla tekniken och djup dyka in i materialen samt berättelsen.
Det är min familj som är central för målningen,
jag ger oss en resa vi skulle ha delat.

En fiktiv person som kan placeras i en av
mina tavlor plockas ut, till en tredimensionell
värld.

Jag vill berätta om mannen som väcker uppmärksamhet, han som gapar om något. Jag ser
människor i bakgrunden som glor och riktar kameran mot mannen. Frågan är vad som händer
bakom folkmassan, vad säger blickarna som
riktas mot mannen?
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Alicia Bratner
Nattspöket (bild 2)
2022
46x38cm.
Olja på mdf.

Paul Elovsson

Leon Grünberger
Självporträtt (Bild 1)
39x30cm
Oljemålning

Louise Karlsson
Hjorthagen (Bild 1)
2022
63x87cm
Olja på mdf

Här är några målningar jag gjort den senaste tiden.
Vi hade en kurs i landskapsmåleri och jag började
då måla mer utifrån verkligheten. Måleriet har blivit en
kommunikationskanal mellan mig och min omgivning.

Gustav Ortman
Triennial.
2021
43x70 cm
Collage

Vansinne klöser mig. I ålderns ådra har blodet runnit torrt.
Skelande ögon, våta käftar tuggar fanatiskt i takt.
Sökande hovar river upp ytan.
Dunkla skiffer sprider sig likt sjukdom i valven ovan.
En livslång gåta uppenbarar sitt svar i slutets öppna mun.
Fall ner, ge vika. Försvinn, upplöst i intet. Åter igen, faller totalt hjälplöst
ned.
Svindlande syner förvirrar ett mänskligt liv.
Lockande synder förgör ett följe kollektivt.
Klamrandes, förtvivlan, det äldsta mörkret blottar sig.

Gabriella Westlund
Kathrin (Bild 1)
2022
110x150cm
Akryl på Canvas

Jag lät utmana mig själv genom att måla betydligt större än jag tidigare gjort.
I mitt måleri jobbar jag oftast realistiskt, men jag känner mig som allra mest
befriad när jag får måla i denna funkiga 60/70-tals-inspirerade stil.
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Johannes Carron
Mischa
48x22 cm
Olja på duk

Stig
55x45
Olja på duk

En liten målning av min bror som sitter och tittar ner i vattnet.
Ett somrigt minne.

En målning av en plats i Hjorthagen. Ett litet
vårlandskap.

Otto Ekerman
Fylla tomma utrymmen
2022
Ca 130 x 30 x 30 cm
TV, dator, DAW. Interaktiv ljudskulptur

Julia Hallin
925
2021
79x158cm
Ståltrådsbrodyr och bläck på textil

polyartikulär
2022
49x53cm
Akryl på textil

spinal nerve
2022
80x110cm
Bläck på duk

Sascha Leff
Hold Me
2022
30 x 42 cm
Oljepastellkritor,
Färgpennor, blyerts och kol.
Verksamling av 3 teckningar

Too Soft
2022
30 x 42 cm
Oljepastellkritor,
Färgpennor, blyerts och kol.

Show me Your
2022
30 x 42 cm
Oljepastellkritor,
Färgpennor, blyerts och kol.

Cariz Malekian Nordlöf
In the Name of Father the Beneficent and the Merciful
2021
03’56 min
Performance inför kamera, videoinstallation

Jag bar läppstift för första gången när jag var 19 år gammal. Min pappa sa att det såg ut
som att jag ville bli våldtagen. Läppstiftet som jag bar då är samma som används i det här
performancet inför kamera.
Böneutrop är för mig starkt kopplat till somrarna i Iran. De sjungs av män och inleds med Bismi llāhi r-raḥmāni r-raḥī (In the Name of Allah the Beneficent and the Merciful). Kvinnor tillåts
inte kalla till bön om män är närvarande. Enligt jurister inom islam är det förbjudet då det kan
ge upphov till sexuell upphetsning. Vad händer med kroppen när vardagliga handlingar tillskrivs ett patriarkalt våld?

Chonlada Phuikhampha

Blomster 1 (svartvit), Blomster 2 (färgad)
2021
30 x 42
Digitala illustrationer på
glansigt fotopapper printad i laserskrivare

Detta var en kolteckning jag bestämde mig för att vidareutveckla från en tidigare stilleben
klass. Föreställ dig att aggressiva kycklingar tog sig in på stilleben klassen och kaoset
det hade skapat. Teckningen är ett experiment på hur man kan liva upp en annars död
och stillsam grej som en stilleben.

Dem har verken var egentligen en liten “happy accident”. Skulle printa mina digitala illustrationer och
använde fotopapper i en laserskrivare istället för en
bläckstråleskrivare. Älskade hur det såg ut i slutändan
så jag behöll dem.

Chickens crash the still-life class
2022
83 x 112 x 0,4 cm
Kolteckning på skisspapper

Cecilia Wadman
Björn & Oliver - Hjo 2002
2022
33x45cm
Olja

Linus
2022
18x24cm
Olja

Djupedalens Napoleon
2022
20x24cm
Olja

Olivia Wikström
FLASHBACK
2022
Film

HEDVIG
2022
Film
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Astrid Elvin
Krishantering
2021
fotografi

Iscensatta fotografier från berättelser av
personer som bevittnat krissituationer.

Alvin “Drängen” Hugosson
Detaljbild av: “Utan titel”.
A3-format.
Tusch på papper, penna samt pensel.
2022

Jag har plåtat tre detaljbilder av tre olika verk.
Dessa bilder ger en feeling av det som jag
kommer att ställa ut, det är inte tydliga
dokumenteringar av verken i sin helhet.

Detaljbild av: “Utan titel”.
A3-format.
Tusch på papper, penna samt pensel.
2021

Detaljbild av verket; “Globen city”.
70x100cm stående.
Tusch på papper, penna.
2021

Katarina Leine
Utan Titel
2022
Kol och torrpastell

Alice Nordlund

Detaljbild av: Utan titel. 152x90cm Sprayfärg
(akryl) och penna på tyg. 2021.

Detaljbild av: Krona. 30x30x5cm Diadem,
sprayfärg, buntband. Skulptur som är en del
utav en installation. 2021

Detaljbild av: How to build a kingdom.
Diverse objekt inklusive skulpturer. Akryl,
klistermärken, presenning, trä m.m. 2022.
–”How to build a kingdom” består av flertal
insamlade objekt som tillsammans
representerar önskan att kunna skapa sig
sitt egna kungarike.

Felix Scheele
Artificial Light (Motala Ultra*)
Videoinstallation, Ljudverk
Video 2:47 (loop) Ljud 13:32 (loop)

Beskrivning: Del ur serien Motala Ultra.
“Artifical Light” Är om det oklara och förvirrade
i ungdoms tankar. Antändningen till
självdestruktion. Ska man följa de artificiella
ljusen eller ej? I hopp om en bättre tid, för att
lugna smärtan och ångesten av att vara.

Juni Walch
System
2022
ca 90x70 cm
Olja på trä & snickeri

Mellan kroppens artärer och vener finns ett nät
av mycket små blodkärl så kallade kapillärer.
Det är i detta kapillärnät som ämnesutbytet
mellan blodet och kroppens celler sker.

Namnlös 1
2022
ca 30x30 cm
Olja på glas & ljusslinga

Isolation
2022
70x50 cm
Olja på duk

Mira Wood

howtobringablushtothesnow1
del av diptyque
Akryl på papper

untitled
egg
Stengodslera

landscape(engagement)
Hittat Objekt
Aluminiumtråd
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Lycka Weimer Blomberg
Bleach Bed
2022
120x150cm

Tyg-Gubben
2020
172x38cm

Magdalena Fahlander Jensen
Utan titel
2021-2022
Lera, akryl, trälim, kidneybönor

Talas vid
2022
Akryl och olja på dukpannå

Fyra brödskivor med överensstämmande bönrör ligger uppradade tillsammans med en korv med bröd och en korv. Skulpturerna
är i verklig storlek målade i de opaka gälla färgerna, grön, rosa,
gul, blå.

Foten och knät från två personer syns i en upplöst
blå och grön värld. I bakgrunden tecknas bekanta
objekt, trän, tunnor.

Norma Höller Bäckström
Define Being
2022
130cm höjd, 60cm bred
skumfog, stearin, akrylfärg, trä

Samlaren visualiserar en främmande figur, med växande bölder som långsamt drar
sig fram över kroppsdelarna. Den omänskliga gestalten lutar sig bakåt i stolen hållandes i en tekopp och har en tebjudning med sig själv. Besökaren får ta del av figurens
atmosfär genom att bli inbjuden till att sätta sig framför gestalten och lyssna på dess
underliga ljud. Det bildas ett möte med den omänskliga varelsen, som på något vis
drar sin blick mot personen framför sig. Besökaren blir då delaktig i tebjudningen och
samtalet.

Hektor Jonsäter
72
2022
70x50
Blyerts, flytande tusch på akvarellpapper

De 72 demon-härskarna som styr under Satan i helvetet.

Simone Ljung

Meow
60 x 60 cm
Akryl, ink, poscapennor, oljefärg

Minne som en guldfisk
60 x 60 cm
Akryl, ink

En blandning av abstrakt, och tydliga motiv är det som oftast är
slutprodukten på min duk när målningen är klar. Precis som många andra av mina verk så
skildrar detta verk olika motiv som inte naturlig brukar förekomma bredvid varandra i
naturen. Jag gillar den händelsefulla miljön som de olika färgerna, djuren, växterna och
abstrakta dragen skapar.

Älskade syster
80 x 80 cm
Akryl, ink, posca pennor, oljefärg, oljekritor, bladguld.
En varm vårdag, solen skiner och blommorna
blommar. Fåglarna kvittrar
och livet känns faktiskt rätt bra.

Elina Ojakangas
June Blue
2022
Olja Canvas

Shut up egg!
2022
Olja pannå

Electric smalltalk
2022
Olja pannå

Sirin Sponga
Samband
2022
170x200cm
Trä, tyg, garn, ståltråd, akryl och lack

Ångest dräkt
2022
13x16x27cm
Ståltråd, garn, akryl och lack

Jag vill inte prata med mig (stillbild)
2022
2:02sek
Videoverk

Yonas van den Hoogen
Latent vakande
150 x 110
kol och torrapastel
Dance for me Wallie
50 x 70
Kol

Moment of Comfort
50 x 70
Kol

Mitt konstnärskap finner inspiration i den
svunna tiders anda som förlaga använder
jag ofta serie tidningar popkonst gamla
bilder . I denna bildserie har jag utforskat
gamla foton från 40-70 tal med foton tagna
på gaypar genom tiderna .

