BILD OCH FORM
Information om estetiska programmet, bild och form, på Fryshusets gymnasium finns här:
Webbplats:
https://gymnasiet.fryshuset.se/passion/bildochform/
Instagram:
@bildochformfryshuset
Facebook:
www.facebook.com/bildochform
Konstnärlig ledare:
maria.steen@fryshuset.se
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ALEXIS EDQUIST - ORGANISK SURREALISM
Min konst är ett utforskande i blyerts av det organiska och det spirituella med surrealismen
som metod. I mina verk skapar jag en naturromantisk skildring av besynnerligheten i det
samtida mänskliga tillståndet. Jag arbetar nästan uteslutande i blyerts eftersom det ger en
otrolig precision och intressant textur, formens konnotationer är mer drivande i mitt skapande
än färgens.
Instagram: lexartworks

Amanda Wikander
Det jag ställer ut är resultatet av en termin där jag fokuserat extra mycket på färgövergångar,
att få ner mina tankar på papper och till sist överkroppar. Överkroppar är intressanta,
överkroppar har härliga former och roliga skuggor. Alla borde testa att måla överkroppar!
Såhär kan ni kontakta mig:
amandawik03@gmail.com

Angela Iskrenovic

Det jag ställer ut är i fokus på processen då man gör något för första gången, just mitt projekt är
vad processen att lära mig hur man går tillväga med att göra en barnbok.
De verk utställda innehåller bla några skisser o två klara bilder.

Jag heter Edvard Wallgren
Jag gillar spel, anime och att rita dåliga anime teckningar (90 tal stil är cool).
Jag valde temat “karaktärer i scener” eftersom att jag inte orkade bestämma något tema och
bara ville rita vad jag ville.
instagram: eddie_shows_some_drawings

Elias Von Tourtchaninoff

Jag har gjort en målning i akryl, som föreställer ett rum. I rummet finns
det också en grabb. Jag har valt att måla i en mörkblå färgskala, tenderar
att göra det när jag får välja fritt.
Vill du kontakta mig kan du göra det på:
EliasVonTourtchaninoff@gmail.com

Ewelinn Karlsson

Jag är 19 år och bor i Tyresö. Jag går sista året på Fryshuset gymnasium, inriktning bild och form.
I mitt konstnärliga projekt har jag jobbat med akryl och akvarell. Jag har FANTASY som tema i
mina målningar och har jobbat i olika format. Har målat fyra akvarellmålningar i A4 format och tre
akrylmålningar i A3 format. Jag har jobbat ganska snabbt med målningarna då jag tycker det är mer
av en roligare utmaning att få så många detaljer på kortare tid än vad man kan tänka sig behöva. En
akvarellmålning tog ca 1-2 lektioner att göra (ca 3 timmar totalt), medan en akrylmålning tog ca 3-4
lektioner (tror ca 9-10 timmar totalt). Jag har ingen riktig titel på mitt projekt, det jag kan tänka mig
vara en slags titel är Tyst-Storhet.
Om du vill kontakta mig om du är intresserad av min konst kan du kontakta mig via email:
ewelinn.karlsson@gmail.com, eller nå mig på snapchat där jag är mest tillgänglig: Ewelinn_kar2019.

Isabel Mårtensson
Jag har tecknat och målat i en stor del av mitt liv och
under alla år har färger och fiktion varit min största
inspiration. Tanken att man kan skapa något nytt,
något som inte finns i vår verklighet, är så livgivande.
Därför valde jag att skapa en liten kollektion
bestående av fyra illustrationer som alla är inspirerade
av filmer och serier; Annihilation, Hilda,
Alice i underlandet och Wolf’s Rain.
Mig kan ni kontakta på instagram
@Isabel_224
Eller på mail
Isabel.martensson@hotmail.se

Kristín Jóhannsdóttir

Tjena! Mitt namn är Kristin och går tredje året på gymnasiet! Tanken bakom min utställning är att
förmedla känslor och tankar kring ojämlikhet och jag intresserar mig för hur penseldragen kan
uttrycka det. I mitt projekt har jag använt vattenbaserad oljemålning och för att se mer av mina
oljemålningar kolla in mitt målar konto på instagram! @krizzokonst

Laura Zuber

Jag heter Laura. Jag är 18 år gammal och går tredje och sista året på fryshusets bild
och formlinje. Att skapa på alla sätt och vis har jag alltid älskat att göra. Allt från att
måla med akryl/oljefärger, linje konst, skulpturer, textil och metallslöjd är något jag
konstant håller på med på min fritid. Det som sticker ut allra mest för mig är att
skapa karaktärer, framför allt inom kategorierna fantasy, sci-fi och skräck. Då jobbar
jag oftast med linje konst.
Mitt första konstverk är ett porträtt av en av mina många karaktärer. Vilken typ av
karaktär hon är får ni lista ut själva. Mitt andra konstverk är en helt ny karaktär som
jag kom på medans jag började skissa på honom. Hans utseende är delvist inspirerat
från artisten Hozier i sin musikvideo till låten Dinner and Diatribes. Mitt tredje
konstverk är en illustration av (tro eller ej) en byggnad som ligger i närheten av min
tandreglering. Och nej, jag kommer inte att avslöja vart det ligger någonstans. En
konstnär kräver integritet. :))
Rubriken för mitt första konstverk är Cyber.
Rubriken för mitt andra är Gentleman.
Rubriken för mitt tredje är Home.
Rubriken för hela detta projekt är Personality.

Kontakt
Mail: lvkvampire@gmail.com
Instagram: @queenlaurizia
Tiktok: @queenlaurizia

Mio Papp
“Who Are You?”
Jag har gjort en kort animation med hjälp av olika medium. Jag har använt kol, tusch, och
färgpennor på papper och Clip Studio Paint för att lägga till färg digitalt. Filmen handlar om
identitet och att inte känna igen sig själv.
instagram: @papperfish
twitter: @papperfish_

Mirandah Hammar
Jag heter Mirandah

Nova Hansson

Jag heter Nova, är snart 19 bast och jag går i trean på frysen!
Sen jag föddes har jag alltid levt med djur i min omgivning, jag har sett många djur komma
och gå. Under livet har jag utvecklat ett intresse för inte bara djur men också anatomi.
På fritiden arbetar jag mest med naturfotografi men jag har också fått jobb som
bröllopsfotograf.
Jag har även en fascination för skräck samt döden och i detta konstprojekt har jag tagit mig
friheten att förtydliga dessa intressen.
Det må låta dystert men jag anser att döden är ett underligt men även vackert koncept.
I vårt samhälle tystar vi ned tankar om döden, mest för att vi inte kan förstå det, men också
för att det anses som ett “opassande” samtalsämne.
Döden är en sak vi alla har gemensamt oavsett våran hudfärg, form, anatomi och biologi.
Från fisken i havet till fågeln på taket, vi har alla upplevt döden på ett eller annat sätt.

kontaktuppgifter
Email: novahansson34@gmail.com
Instagram: novahansson03

Nova Norling

Jag heter Nova och är textilkonstnär. Mitt bidrag till utställningen handlar om
framtiden samt en återblick på “början” och består av mitt antagningsprov till slöjd
och bild-lärarutbildningen på Konstfack och ett screentryck av en analog bild tagen
på min klasskamrat Angela när vi gick i första ring, projektet är en återblick och
samtidigt en förhoppning för framtiden.
Jag har jobbat i textila tekniker som stickning, virkning och screentryck på textil samt
stilleben i blyertsteckning och tuschmåleri.
Jag nås lättast på: nova.norling@gmail.com
Se mer: @nova_skapar_saker

TILDA WIBERG
Jag heter Tilda och arbetar oftast med akvareller och bläck, men till vår utställning har jag
valt att göra linoleumsnitt. Motiven på mina snitt är ganska lika de jag brukar måla, och jag
brukar även måla i ganska neutrala färger, ofta i gråskala, och utseendet av linoleumsnitt
passar min konst bra enligt mig. Eftersom att jag inte är så van vid linoleumsnitt kändes mitt
arbete därför som en utmaning som ändå inte var för främmande.

VINNY WEISSER
Mitt projekt handlar om något som känns som någon man kommer
ihåg men något är inte helt rätt.

