


Hej jag heter Alma och 
jag älskar att måla när 
jag känner mig glad. 
Min utställning visar 
överlag vad jag sysslar 
med, det är ett smak-
prov på min stil och 
mitt sätt att jobba på! 
Jag tycker även om att 
trycka saker och gör 
gärna på beställning!

Om man vill nå mig eller 
beställa något kan man 
skriva till min instagram 
: 
@ivanellervada
Eller maila mig på :
alma.bergman01@
gmail.com

ALMA

BERGMAN

Bild 1.
Utan titel
Teknik: Akrylfärg
Format: 

Bild 2
Utan titel
Teknik: Akryl Färg
Format:

Bild 3.
Titel: Borta i med vattnet
Teknik: Akrylfärg
Format:



Hej, jag heter Carolina. 
Något jag älskar med 
konst är alla färger. Där-
för har jag haft temat 
psykedeliskt och jobbat 
mycket med starka 
färger. Jag har även 
blandat in realistiska 
aspekter eftersom jag 
den senaste tiden börjat 
måla mycket realistiskt. 
Med min utställning ville 
jag jag ställa frågan: 
“Vart gå gränsen mel-
lan det verkliga och det 
overkliga?”

CAROLINA

OLDERTZ

Bild 1.
Titel: 
When is reality not real
Teknik: 
Akryl och brush markers
Format: 
74 x 61

Bild 2.
Titel: 
Blue haired girl
Teknik: 
Akryl och brush markers
Format: 
61 x 48



Hej! Jag heter Denise,  
jag har och har jobbar 
med olika material och 
motiv under denna 
utställning. Mitt mål var 
att skapa en intressant 
utställning som jag kan 
vara stolt över. Jag öns-
kar ni kunde se våran 
utställning i person men 
vi får alla komprimera 
för att hålla alla säkra 
och friska  under denna 
pandemi.

DENISE

LANING



Jag heter Jennifer 
Kalinina Zapata. Jag 
går i årskurs 3 bild & 
form, jobbar mest med 
digital och traditionell 
konst som blyerts, färg 
och tuschpennor ibland 
alcohol pennor.
Ritar mest varelser än 
människor, gillar inte att 
rita realistisk bilder.

JENNIFER

KALININA

ZAPATA

Bild 1.
Miblex the Demon of Guide

Bild 2
Ruslrez the Demon of 
Hunger

Bild 3.
Ramosmog the Demon 
Lord of the Damnation 
Gem

Bild 4.
Medibus Dixonnes

Bild 5.
Medibus Demon form

Bild 6.
Catherine Dixonnes

Bild 7.
Catherine Demon form



Tja, mitt namn är 
Mathilda Nyd och jag 
går sista året på Frys-
huset gymnasium Bild 
& Form. Det jag blir 
inspirerad av är street 
art. Jag älskar hur man 
kan blanda olika stilar 
i en målning. Som i 
mitt slutprojekt har jag 
målat kvinnliga statyer 
med graffiti i bakgrun-
den. För mig är det som 
att blanda verkligheten 
med overkligheten eller 
att blanda populärkultur 
med finkultur. 

MATHILDA

NYD

Bild 1.
Titel: Statue
Teknik: Akryl, sprayfärg, 
Acrylik water- based pen-
nor. 
Format: Längd: 61cm 
Bredd: 45cm 

Bild 2
Titel: Statue
Teknik: Akryl, sprayfärg, 
Acrylik water- based pen-
nor. 
Format: Längd: 61cm 
Bredd: 45cm 



Jag gillar att måla frihet 
och skönhet, blandat 
med många färger. Jag 
inspireras av idyller och 
föredrar att omge mig 
av konst som känns 
upplyftande.

MOA

SVENSSON

TOLLEHED

Utan titel 
Teknik: Oljemåleri
Format: 70 x 50 cm



Jag är en 18-årig stu-
dent från de djupaste 
skogarna av Dalarna 
som aldrig kommer få 
springa ut eller använ-
da min 600 kronors 
mössa. I min konst 
reflekterar jag ofta över 
samhörighet, orättvisor 
och KASAM (känsla av 
sammanhang). Jag 
har dedikerat mitt liv till 
konstens olika former 
så länge jag kan min-
nas. Oftast hittar du 
mig flängandes i ett 
hörn på biblioteket, eller 
på “QuentinGoneArtsy” 
på instagram. En punkt 
som är viktig för mig 
just nu är att flytta fram 
studenten. 

Min utställning ut-
forskar känslan av att 
höra hemma, mer om 
det kan du höra i låten 
“Home” av Machine gun 
kelly, X Ambassadors 
och Bebe Rexha. 

QUENTIN

JANSSON

PIASECKA

Bild 1.
Titel: Män som hatar 
kvinnor
Teknik: Akryl, förgyllning i 
aluminiumfolie, tusch på 
träpanå

Bild 2
Titel: Class of 17
Teknik: Akryl, förgyllning i 
aluminiumfolie, tusch på 
träpanå

Bild 3.
Titel: Clowning around 
Teknik: Akryl, förgyllning i 
aluminiumfolie, tusch på 
träpanå

Bild 4.
Titel: Framtidens helgon
Teknik: Akryl, förgyllning i 
aluminiumfolie, tusch på 
träpanå

Bild 5. (under namnet)
Titel: Den femte, aerium
Teknik: Fotografi



Heej! Mitt namn är 
Rebecca aka Mecca. 
Min konst består av 
tankar och känslor som 
jag inte kan beskriva i 
ord så därmed gör jag 
bilder som beskriver 
mina tankar o känslor. 
Jag brukar göra väldigt 
invecklade tankar till 
enkla konstverk och 
därmed så får mina 
åskådare en egen 
chans att känna en 
känsla eller uppleva en 
egen tanke som mitt 
konstverk ger dem. Min 
utställning består av 
kläder med olika tryck 
på som beskriver en 
känsla eller en tanke 
jag haft/har. Hoppas 
du kommer tycka om o 
njuta av min utställning.   

Vill du ha ett tryck eller 
kanske ett av dem plag-
gen jag gjort?

Skriv till mig via 
Instagram på DM så 
kan vi diskutera pris 
mm där!

@meacca_paris 

Enjoy!

REBECCA

NISKA

Bild 1.
Titel: Mannen utan ansikte
Teknik: Screentryck 
Jacka/ Tygpåse 

Bild 2
Titel: Psyko 
Teknik: Screentryck 
Jackor/Tygpåse

Bild 3.
Titel: Gemini 
Teknik: Screentryck 
Jacka

Bild 4.
Titel: The girl in black 
Teknik: Screentryck 
T-shirt 

Bild 5.
Titel: Flower Power 
Teknik: Screentryck 
Jeans 

Bild 6.
Titel: ME 
Teknik: Screentryck 
Gympapåse

Bild 7.
Titel: The invisible skull 
Teknik: Screentryck 
Jeans 



Med verkliga foto-
grafi-bakgrunder och 
egengjorda VHS-effek-
ter lägger min konst 
som största fokus att 
skapa nostalgi i åskåda-
rens huvud. Oavsett om 
den nostalgin är till din 
favoritserie när du var 
liten eller heminspelade 
Minnesfillmer. Om du 
vill se mer eller komma 
i kontakt med mig kan 
du gå till @deviiarts på 
instagram. 

SHELBY

LEJONSOL

Bild 1.
Titel: stargirl
Teknik: digital
Format: 

Bild 2
Titel: summer
Teknik: digital
Format:

Bild 3.
Titel: Roof top
Teknik: digital
Format:

Bild 4.
Titel: stay safe
Teknik: digtali
Format:

Bild 5.
Titel: fog
Teknik: akryl
Format: 100x70

Bild 6.
Titel: backstage
Teknik: akryl 
Format: 20x40

Bild 7.
Titel: bengt 
Teknik: akryl
Format: 20x40



Verk: 
Apatisk Existens
E-mail: 
engholmsimon@gmail.com
Hemsida: 
www.simonengholm.com

Yo, jag heter Simon 
och har en sjukt många 
hobbys som alla kan 
catigoriseras inom 
Visuel konst. finns 
inget bätre än att skapa 
världer och berättelser, 
frukt ligger på nära an-
dra plats men thats it! 
Musik är inte långt ifrån 
heller tho.

SIMON 

ENGHOLM

APATISK EXISTENS
Under livets resa upplever 
du upp och nedgångar i 
varierande grader, det är 
naturligt. Vad händer om 
man lyckas unkomma det-
ta cyckel? Med det i tanke 
skapade jag ett verk som 
svarar på den fråga från 
mitt eget perspektiv.



Hej! Jag heter Vanilla 
och jag skapar sur-
realistiska målningar 
främst på erotiska 
kvinnor eller obskyra 
monster och varelser 
medans jag blandar in 
en gnutta symbolism 
och spiritualism. I den 
här utställningen har jag 
jobbat med kvinnor och 
övernaturliga varelser. 
Min utställning visar på 
både de fina kontras-
terna i världen, skönhet 
och sensualitet samti-
digt som jag visar den 
kollektiva rädslan som 
alltid finns i luften, och 
nu mer än någonsin.

Kontakt: vanilla.gaten-
land@gmail.com

VANILLA

GATENLAND

Bild 1. 
Titel: Dark matter
Teknik: Akryl på pannå
Format: 60 x 80 cm

Bild 2 
Titel: Boudoir 
Teknik: Tempera på pannå
Format: 18 x 26 cm

Bild 3.
Titel: Girl with no earrings 
Teknik: Tempera på pannå
Format: 26 x 33 cm

Bild 4.
Titel: The dark Kabbalah of 
the world 
Teknik: Linoleumtryck på 
färgat papper
Format: 21 x 29 cm (A4)

Bild 5.
Titel: The beginning of 
Ouroboros
Teknik: Linoleumtryck på 
färgat papper
Format: 21 x 29 cm (A4)



Whaddup, I’m zamina, 
I’m 19 and I never fuck-
ing learned how to read.
Jag gillar både att måla 
med olja, trycka screen-
tryck och skulptera, och 
mitt största accom-
plishment i livet är att 
jag har fått höra att jag 
såg ut som en vägskylt 
i ansiktet.
I min slututställning 
har jag valt att måla 
memes i olja, dels för 
att memes är allmänt  
bra men också för det 
blir en kontrast mellan 
memes som är ett nytt 
fenomen och oljefärg 
som ofta använts till 
t.ex porträtt och liknan-
de genom historien. Sen 
är det praktiskt efter-
som alla meme pages 
är privata nowdays. 
Vill du se mer av saker 
jag skapar kan du kolla 
in min instagram @
zaminasart <3

ZAMINA

SCHAGER

Bild 1.
Utan titel
Teknik: Olja
Format: ca 15x15cm

Bild 2
Utan titel
Teknik: Olja
Format: ca 12x12 cm

Bild 3.
Utan titel
Teknik: Olja
Format: ca 20 x 15 cm 




