VÄLKOMMEN TILL
STENUNGSUNDS
KONSTHALL

PROGRAM

Stenungsunds Konsthall är belägen i Kulturhuset
Fregatten i Stenungsund. Här arrangerar Stenungsunds
kommun utställningar med ambitionen om att erbjuda
besökarna en bredd av uttryck. Konsthallen ska utgöra
en plattform för välkända och lokala konstnärer, så väl
som åt det nya, oetablerade och utmanande.
I konsthallen visas även ett antal utställningar
arrangerade av Stenungsunds Konstförening och
konstnärsföreningen Konstvandringen i Södra
Bohuslän. Här visas även periodvis Stenungsunds
kommuns konstsamling i urval.
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KONTAKT

Kulturhuset Fregatten
Fregatten 1, 444 30 Stenungsund
0303-818 80
stenungsund.se/stenungsundskonsthall
Omslagsbild: Freja Erixån, Självporträtt

Lars Lerin, Gråsten

Lars Lerin - Akvareller
18 januari - 29 mars
Lars Lerin anses vara nordens främsta akvarellkonstnär.
Han föddes 1954 i Munkfors i Värmland, och studerade vid
Gerlesborgsskolan 1974–75 och vid Valands konsthögskola i
Göteborg 1980–84.
Öppettider under utställningen:
Mån-fre 12-19, lör-sön 11-15

Stenungsunds Kommun i samarbete med Stenungsunds Konstförening

Freja Erixån, Självporträtt
Mattias Nilsson, I ett landskap VI

Samlingen i nytt ljus
6 juni - 16 augusti
Ett urval ur Stenungsunds kommuns konstsamling visas på
ett sätt du aldrig sett den förut.
Stenungsunds Kommun

Konstvandringen
Södra Bohuslän

Freja Erixån
3 oktober - 21 november
I utställningen “Bakom Begäret Bredvid Behaget”
välkomnas du in i hjärnan på bildkonstnären och
serietecknaren Freja Erixån (f. 1990) som med sin konst vill
skapa rum där tabubelagda ämnen får lov att existera. Via
sitt till synes naivistiska bildspråk i kontrast till komplexa
frågor utan svar - synar och vrider hon nacken av normer
som borde dött ut för längesen.
Stenungsunds Kommun

4 april - 13 april
För 22 året i rad öppnas ateljéer och verkstäder och
visar konst. Konstvandringen Södra Bohuslän är en
ideell förening med yrkesverksamma konstnärer och
konsthantverkare i Södra Bohuslän.
Stenungsunds kommun i samarbete med Konstvandringen i Södra Bohuslän

Eva Wandenor, Björnar

Lars Rylander, utan titel

Lars Rylander

Björn Wångblad,
Margareta Melin &
Eva Wandenor

25 april - 30 maj
“Jag tittar ut över havet utanför ateljén. Nålar upp
målarduken på väggen. Med långa penslar börjar jag att
måla svarta och vita spår. Jag låter mina intentioner och
slumpmässigheten tillsammans bilda underlaget till bilden,
som växer fram med större och större noggrannhet.”

29 augusti - 26 september
Björn Wångblad gör en slags modern form av monoprint
i vilka han söker blanda traditionellt analogt måleri
med grafiska bildelement i collage. Margareta Melin är
en skulptör som arbetar med raku, en gammal japansk
bränningsteknik. Eva Wandenor målar i akvarell och akryl,
och hämtar gärna sina motiv från växtvärlden.

Stenungsunds Konstförening

Stenungsunds Konstförening

Ingeborg Petersen, Liten Monotopy

Ingeborg Petersen &
Birgitta Hilling
28 november - 19 december
Ingeborg Petersen har varit verksam som akvarellkonstnär
i 40 år. Petersen bejakar lusten att uttrycka sig, att glädja
sig själv och förhoppningsvis också andra. Birgitta Hilling
är silversmed och driver sedan 1972 Smedja Argentum i
Spekeröd. Hon gör unika personliga silversmycken med bl a
emalj, guld och stenar.
Stenungsunds Konstförening

