Nadia Jangerstedt

Hej! Jag heter Nadia, och går sista året på Fryshuset. När jag skapar konst
innehåller det flesta av mina verk bara människor. Jag målar sällan med färg
men i mitt konstnärliga projekt har jag använt mig av olika akrylfärger i
bakgrunden av mina porträtt.

Mitt namn är Alex, har tappat kontakten med mig själv på senaste och mina tryck blir lite
som vägen tillbaka att göra saker för min skull, Jobbat med att göra trycken och försöka
strunta i om någon gillar dom eller inte. Älskar naturen så har köpt tröjorna second hand för
att inte bidra till mer miljöpåverkan. Detta göra att jag kan sänka priset på t-shirtsen, 50%
kommer gå till valfri förening, Antingen föra att rädda liv eller bidra till ett bättre liv.
Livet tycker jag handlar om kärlek, till dig själv och andra, peace
du kan se mer av min konst på instagram @lejerdalen

Hej jag heter Cherry!
Jag brukar fokusera mycket på skiss samt måla med starka färger. Mitt projekt handlar
mycket om kvinnor och deras kroppar och att det ska vara bekväm i deras egna sexualitet.
Oftas så brukar kvinnor bli shamade för att de är bekväma i sin kropp eller är bekväma med
sex, så jag vill lyfta kvinnor i olika former och ta bort hur samhället svartmålas!

✨

Alva Pettersson Issef
Hej jag heter alva, är 20 år och går tredje året på fryshuset. Jag
har jobbat med screentryck och tryckt på tygkassar. Jag jobbar
mycket med vattenfärg men bestämde mig för att göra något
som gick utanför min comfortzone.
Mina tygkassar går att köpa för 100 kr styck. Pengarna jag får in
kommer jag att använda för att köpa utrustning för att kunna
fortsätta göra screentryck hemma i framtiden.
Du kan nå mig på min mail: alva.issef@hotmail.com eller följa
mig på min instagram: @alvaa_i där jag snart kommer lägga ut
bilder på mina tygkassar och andra verk.

Hej, jag heter Elizia Savage och jag går sista året på fryshusets gymnasium. Jag skulle beskriva
mig själv som väldigt kreativ. Jag är introvert men jag reflekterar väldigt mycket och låter gärna
mina idéer komma till liv genom olika konstformer. Det hjälper när man har lite svårare att
uttrycka sig med ord. Jag adresserar gärna negativa känslor och reflekterar över dom, vilket syns
i min konst.
I mitt projekt har jag använt olika konsttekniker, akryl och photoshop, för att framställa olika
scenarion. Båda bilderna illustrerar någon form av sinnesstämning och adresserar många olika
ämnen gällandes mental hälsa, men skildringarna beror ändå på individuella tolkningar.
Skulle det du ställer ut ha en titel eller rubrik?
Ensamhet
Instagram: Lililizzylou
Mejl: Autisticwonder47@gmail.com

EXPERIENCING COLOR
Hej!
Jag heter Olivia Ekdahl och är en konstnär som älskar att skapa och
experimentera med konst i flera olika sorters medium. I min utställning
’Experiencing Color’ fokuserade jag på att förmedla känslor som kan upplevas
när vi på ett eller annat sätt interagerar med färg. Mina verk utforskar enandet
mellan verklighet och en abstrakt värld genom mixed media verk, skapade
med fotografier och digitala illustrationer och målningar.
Jag går att kontakta via min mail olivia.n.ekdahl@gmail.com

Ella Lejdestad
Hej, mitt namn är Ella Lejdestad. Jag gillar att
skapa genom enkla medel och blanda bild med
text. I detta projekt har jag valt att utgå ifrån tema
tid. Temat genomsyrar alla målningar och för
serien samman genom olika perspektiv på just tid.
Vill man få kontakt med mig nås jag på:
Instagram: @baksmella
Mail: ella.lejdestad@gmail.com

Hej! Mitt namn är Tova. Till utställningen har jag jobbat med keramik och måleri. Det som
varit viktigt för mig i mitt arbete är att hitta tillbaka till enkla medel. Inte behöva tänka på vad
som är rätt och fel, fint och fult. Mina verk undersöker färg och form på ett okomplicerat och
fritt sätt. För mig har processen varit mycket viktigare än resultatet. Att få möjligheten att
göra något utan att behöva tänka och planera.
Jag nås på mail tovalord@gmail.com

Jannice Ariel Wellbring

Mitt konstnärliga projekt består av ett drömskt och fridfullt tema. Drömfångare, vattenlöslig
olje målning samt ett träd gjort av aluminium tråd.
Jag gillar att måla samt forma med händerna och valde därför att göra både och.
Jag älskar även att fota och gör det oftast ute i skogen.

Felix Ribbheden

Hej hej, jag heter Felix och jag fastnade i att göra konst i typ 5an när jag ritade nån ful anime
figur och fick komplimanger från klasskompisar.
Att skapa konst hjälper mig väldigt mycket att lugna ner mig från starka känslor som är svåra
att sätta ord på. I min utställning så satte jag mig djupt i att känna känslor baserade på
personer eller event i mitt liv, som jag sedan kastade ut på ett digitalt kanvas. Vissa
illustrationer var jag glad när jag gjorde och andra ville jag gråta medans. Skrev några korta
dikter till också för att jag kände för det.

Min hemsida är:
https://sealitedraws.carrd.co
Länkar till hur man får tag på mig och social media finns där!

Weronika Synak

Hej, mitt namn är Weronika och det här är mitt sista år på Frysen!
Ingen är perfekt, så varför ska konsten vara perfekt? Detta är något som jag har behövt säga
till mig själv om och om igen för att äntligen kunna släppa loss och leka med mitt skapandet.
Mitt konstnärliga projekt handlar om massproducering i linoleumtryck. När jag arbetar med
tryck så gillar jag att ha väldigt enkla motiv, precis som man ser i min slututställning.
Samtidigt så älskar jag att måla stort och abstrakt och skapa ett slags harmoniskt kaos i mina
tavlor. Slututställningen heter “Fall” och är en blandning av feberdrömmar och natur som ger
en känsla av skräck och lugn.
Instagram: @katastrof_konst
Mail: weronikasynak21@gmail.com

Elvira Ränk

Hej, jag heter Elvira.

Jag skapar helst genom måleri, film eller skulptur. Det jag lägger mest vikt på i min
konst är färg. Färg gör så mycket med våra känslor och sinnen. I mitt konstnärliga
projekt har jag lekt med färg, form och även mat som motiv. Jag har valt att skapa på
impuls istället för att planera i förväg. Något som är väldigt olikt min tidigare konst.
Både för att uppnå kreativ frihet men även ha en icke struktur och ett kaos, det ska
vara kul att skapa.
Titel: “När katten är borta…”
Instagram: @konsthumla
Mejl: elvirahumla@gmail.com

Mitt namn är Erika och jag är en lat men
samtidigt flitig människa. Jag älskar att sova
men även att jobba, gymma och gå i skolan.
Dagdrömmer och somnar ofta på lektionerna
men får alltid saker gjort på något sätt.
I och med att jag gillar simpla saker valde jag
att arbeta med lera till mitt projekt.
Slutprodukten slutade inte precis som jag ville
men jag har experimenterat hela vägen och är
ändå nöjd med mitt slutgiltiga resultat. :)

Titel: Experimentet

Hej jag heter Nils och jag är 19 år. Jag har startat ett projekt där jag håller på med
screentryck. Jag gillar att uttrycka mig och genom bland annat bläckteckningar förmedla
vardagliga budskap som många kan relatera till. Jag har tryckt ett gäng t-shirts för att det är
kul om folk kan ha på sig det man gör. Eftersom jag även gillar svartvitt så är det ett
passande medium.
gmail: nilros@gmail.com

Untitled

Hej mitt namn är Noel Sevefjord och jag är 18 år. Jag kallas även Oljudet av
min program rektor/historielärare, det är även ganska beskrivande om vem jag
är. Jag målar. Tavlor. Tar även foton ibland.

KÖP!
Jag har kontaktuppgifter men dem får du ej!
(För rätt pris går allt att köpa)

Önska
Utställningen består av några porträtt i akryl med inslag av tre verk i keramik.
Intresserad av att se mina andra och framtida verk eller köpa ett eget? Skriv dm.
instagram: @Onska_art

MATILDA
I mitt bildskapande har jag alltid dragits till höga kontraster; både med färger samt ljus. Jag
brukar oftast göra digitala teckningar med mycket svärta, men tycker även om att göra
analoga porträtt med blyerts.
Med detta projektet ville jag hålla mig inom gränserna i min stil, men även utmana mig själv
genom att göra ett motiv samt teknik som jag inte annars skulle välja. Linoleumsnitt hittade
jag genom skolan och jag fastnade direkt. Det var en ny teknik där man kunde
experimentera med kontrast, vilket är något jag tycker är roligt.
Om man vill ta kontakt med mig eller se mer av min konst så är det bästa sättet att gå in och
kika på min instagram: Tillydraws_ Man kan även kontakta mig via min mail
matildaunemo@gmail.com
Titel: Concrete Jungle

EMMA

