Konst runt Omberg

QR-kod
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torsdag - söndag kl 11 - 17
Invigning 9 maj kl 10.00
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Iréne Nordh - måleri, grafik
Konstrundan på Ombergs Turisthotell, Alvastra, Ödeshög
073-663 04 97 irene@irenenordh.se www.irenenordh.se
”Min inspiration får jag från naturen med den kraft
som spänner över livet. För mig är färgen viktigare än formen
och processen lika viktig som resultatet.”
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Mattias Liljeqvist - dekorationsmålare, grafiker och konstnär
Galleri Omberg 0143-210 02 mliljeqvist@hotmail.com
www.liljeqvist.info www.galleriomberg.se
”Illusionsmålningar fascinerar mig, även grafiskt målade tavlor
med motiv av och med kärlek. Målar på beställning.”

Vivian Maria Mansfield - bildkonstnär
Galleri Heda 0144-320 33, 076-808 69 78
vivian.mansfield@gmail.com
”Vatten, natur och inre bilder inspirerade av ljuset kring
Ommas berg. Välkommen till galleriet och ateljén här i Heda.”

Gebbe Björkman - måleri och illustration
Ateljé Gebbe, Storgatan 13, Ödeshög www.gebbe.com
0144-318 10, 070-678 17 21 gebbe@telia.com
”Vandringar i natur och landskap är min inspiration och allt
som jag målar och skriver bärs av en nyfiken upptäckarglädje.”
Utförde Nobeldiplom 2010 - 2012
Karin Langhard - keramiker
Visjö Skogslund, Ödeshög 0144-318 31, 073-778 31 45
langhardkarin@yahoo.se www.omkultur.se
”Jag gör mestadels bruksföremål med bl. a. symboliska, keltiska
och fornnordiska motiv.”
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Johan Örtlund - designer, tecknare och akvarellist
Kälkebo 3, Boet, Ödeshög 0144-200 09
johan@ortlund.se outrunart.blogspot.com
”Jag ser motiv överallt, svårast är att få ner detta till en konkret
bild på papper med hjälp av vatten och färgpigment.
Väder är tacksamt, finns inget vackrare än ovädersmoln.”
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Ulrika Krynitz - textilformgivare och designer
Urnatur, Sjögetorp 3, Ödeshög 0144-102 34
ulrika@urnatur.se www.urnatur.se
”Ateljé och gårdsbutik med mossatyg, mossamattor, fårskinn och
många andra naturinspirerade textilier och produkter. Passa på: öppet
hus i skogseremitaget och plåtslottet vid sjön. Se under Äta Fika Bo”
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Elin Redin - måleri och teckning
Under konstrundan i Gumby, Ödeshög 0736-74 97 80
Ateljé Kontrast, Mjölby 0142-108 51 www.ateljekontrast.se
”Utbildad på Lunnevads folkhögskola och Konstfack. Jag jobbar
mest med oljemålningar men även med akvarell och teckning.”
Ana Danielsson - måleri och fågelkvinnor
Under konstrundan i Visjö Skogslund, Ödeshög
0709-88 64 81 www.lavkattan.se ana@lavkattan.se
”Måleri och skulptur med anknytning till uråldriga symboler,
vild natur och inre världar.”
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Jeanette Bennich - keramiker
Linnefors Krukmakeri, Boxholm 0142-573 44
jeanettebennich@hotmail.com www.omkultur.se
”Jag gör färgglad brukskeramik som kan användas både till
vardag och fest.
Sitt en stund på kvarngrunden och njut av forsens brus!”
Stig Blom - silversmed
Norra vägen 24, Ödeshög
0144-390 11 stigblom@hotmail.com
”Silversmycken i egen design. Bl. a. Alvastra-smycket och den
unika lilla Hästholma-hästen”
Jane Sohlberg - textilkonstnär
Norra vägen 24, Ödeshög
0144-390 11 janesohlberg@hotmail.com
”Arbetar mest med textil, collage, fria broderier och blandar
gärna med andra tekniker, som akryl, kritor och papper.”
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Jan Davidsson - måleri
Ekeby, Svartå församlingshem.
0142-58101 jandavidsson@live.se

Ganga Roslin Bladh - bildkonstnär
Åsby, Övertorp 208, Rogslösa 0143-20317, 0739-400 005
ganga.art@aol.se www.gangaochrurik.com
”Vilda kast med färg och form. Akvarell, gouache och akryl.
Målningarna är mångbottnade och kan betraktas om och om igen...
Både det yttre och inre livet är källan.”
Rurik Bladh - bonads- och ikonmålare
Åsby, Övertorp 208, Rogslösa 0143-20317, 0739-400 005
rurik.bladh@hotmail.com www.gangaochrurik.com
”Klassiskt ryskt ikon- och svenskt bonadsmåleri.
Ikonens strikta bildvärld och bonadernas livsbejakande lekfullhet...
Jag gör allt från grunden, sågar plattan, grundar och river min färg.”

Boet

Ulla-Karin Hellsten - textil formgivning
Östergötlands Ullspinneri, Åby Storeryd 1, Ödeshög 0144-230 88
ulla-karin.hellsten@telia.com
www.ullspinneriet.com
”Konststig och fabriksbutik med ullgarnet Visjö, Fårfilten Bää, stickade
tröjor och mössor. Fabriksvisning kl. 11.00, 12.00 och kl. 14.00.”

Bernth Uhno - bildkonstnär
Under konstrundan i Väversunda församlingshem
0143-20315 bernth.uhno@gmail.com www.uhno.se
”Jag målar bilder inspirerade av resor, såväl från det inre som från
det yttre. Där kan platser och gestalter dyka upp från en tidlös historia.
Bilderna är ofta uppbyggda utifrån ett samstämt färgackord.”
Nadja Uhno - skulptur och måleri
Under konstrundan i Väversunda församlingshem
073-0734649 martecikova@hotmail.com www.uhno.se
”Jag skulpterar i stengods, inspirerat av både naturkrafternas
formspråk och från kulturhistorien. Mina masker, djur och målningar
uttrycker något hemlighetsfullt, som fragment ur bortglömda sagor.”

6
9

Sjögetorp
tT
ran

14

15

16

13
Gumby mo

11

20

Ekeby

16 6

11
Skogslund 14
12
10

Ila Örtlund - bildkonstnär i måleri samt grafisk formgivare
Kälkebo 3, Boet, Ödeshög 0144-200 09
ila@ortlund.se, www.ortlund.se, bloggen: Kälkebo 2.0

”Avbildar gärna det samtida landskapet i realistiskt oljemåleri.
Smyger ibland in en dödskalle i mitt måleri - kanske bara som en lek
med skuggor i ett sommarlandskap, eller som en del av ett stilleben.”

Hästholmen

Lasse Frisk - keramisk formgivning
Forsby Kullegården 2, Ödeshög
0144-332 24 lassefrisk@hotmail.com www.lassefrisk.nu
”I min verkstad kan du se mina originalarbeten i stengods, porslin,
glas och andra material. Formgivning och utsmyckningsuppdrag.”

Monica Öberg - textil design
Soludden, Kråkeryd, Ödeshög
073-903 48 43, 0144-210 01 info@MOApsykosyntes.se
”Välkommen till min nybyggda ateljé!
Där flödar färg och tyg som blir till målade textilier såsom
löpare, dukar, gardiner och textila tavlor.”
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Morgan Johansson - tecknare och bildkonstnär
Vallsbergsvägen 24, Väderstad
0142-701 41 www.morganjohansson.se
”Allt jag möter kan hamna i mitt skissblock. Människor, natur,
brorsans Dodge, fåglar... Oftast blyerts och akvarell.”
Bettina Johansson - barnboksillustratör och konstnär
Mjölbyvägen 22, Ödeshög
0144-319 61 www.bettinadesign.blogspot.com
”Jag gör busiga och lekfulla bilder mestadels till barnböcker.
Jag vrider på stereotyper och slår hål på myter. 50- och 70-talets
inredning och detaljer inspirerar mig.”
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Sören Brynielsson - bildkonstnär, måleri, skulptur och grafik
Alvastra kloster 2
0144-330 95 brynielsson@telia.com www.omkultur.se
”Jag målar bilder i klara starka färger, som ger hopp och
framtidstro. Kom och se min utställning och må bra.”

Moa Frisk - konstnär
Under konstrundan på Forsby Kullegården 2, Ödeshög
073-808 07 47 www.moafrisk.dinstudio.se
”Smycken i silver och glas samt keramikskulpturer.
Glaspärletillverkning och lampwork.”
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Kartan i mobilen

berg

Ödeshögs torg - Invigning och samling
Information & utställning under konstrundan
Följ skyltar från torget till Musikskolan där
vår gemensamma utställning finns.
För mer information: Ödeshögs turistbyrå 0144 - 351 67
eller tag kontakt med respektive deltagare i konstrundan.

Om
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Lisa Brodell - dekorationsmålare, illustratör och konstnär
Galleri Omberg 0143-210 02 lisa@dekorationer.com
www.dekorationer.com
www.galleriomberg.se
”Illusionsmåleri - en teknik som lurar betraktarens öga,
färgglada akvareller med lekfulla drag samt porträtt och
illustrationer på beställning.”
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Kennet Strannerklint - fotograf
Hästholmens hamnmagasin 0739-468 400,
kennet@strannerklint.se www.strannerklint.se
”Jag använder mej av ljusets kraft när jag fotograferar mina bilder.”
Anne-Britt Strannerklint - måleri, blandteknik
Hästholmens hamnmagasin 0730-33 50 17,
anne-britt@strannerklint.se, www.friheten.webb.se
”Kom och se min UTSTÄLLNING ”UNDERLIGT”, ett årslångt måleriprojekt, 160 METER - 80 m2 akrylmålning, 365 dagboksmålningar med
en kort text till varje målning.”

Ni är alltid välkomna - även när det inte är konstrunda.
Vi är yrkesverksamma under hela året.
Ring eller mejla och gör upp om en lämplig tid för besök.
Mer information om oss finns på vår hemsida.

www.omkultur.se

DETTA ÄR ETT KORREKTUR, kolla din text och placering

