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Plats: CentrumGalleriet, Gamleby 

Vernissage: Lördag den 4 mars kl. 11:00 – 13:00 

Öppettider: Vard. 14:00 – 16:00, lördagar och söndagar 11:00 – 13:00 

 Bildkonstnär född 1977 och verksam i Stockholm. 

Utbildad vid Konstfack och Nyckelviksskolan. 

Min bildvärld kretsar kring stadens utkanter och skuggområden. Jag delar med 

mig till betraktaren av personer och miljöer som jag träffat eller sett skyndat 

förbi i periferin. 

Jag söker ständigt ny inspiration när jag varje dag rör mig genom stadens alla 

miljöer. Jag vill i mina bilder hylla de undanskymda och bortglömda, låta det 

träda fram i konstens ljus och bli förevigt. 

 

 
Bo Lundwall är en hängiven naturälskare. Som konstnär använder han 

teknikerna akvarell, olja, litografier och giclée. Hans bilder finns på svenska och 

åländska frimärken. Fyra fågelfrimärken valdes till Ålands vackraste frimärken 

2013. Hans vackra djurbilder finns i ett flertal böcker i bl.a. Sverige, Finland, 

Norge Estland, USA och Kanada. De senaste utgivna böckerna heter Däggdjuren 

i Norden och Tillbaka till naturen – allt du glömt och lite till. 

 

 
Björn Bernström är född och uppvuxen i småländska Hultsfred och har kallats  

en av Nordens främsta akvarellmålare. Genom åren har han haft en lång rad  

separatutställningar och medverkat vid samlingsutställningar och jurybedömda  

salonger både i Sverige och utomlands. 

-Jag får ofta ny energi efter mina resor och workshops runt om i världen. Miljöer 

med vitt skilda färgskalor, ljusförhållanden och utmaningar. Men inspiration kan 

även infalla när jag ser en film, en utställning, hör en låt eller som oftast när jag 

rör mig hemma i naturen på Färingsö, säger Björn Bernström 

 
Clara Sörnäs – skulptör med passion för sten och mosaik. Hon har under hela sitt 

liv dragits till och arbetat med färg och form i såväl Sverige som Spanien, 

Tanzania och Zimbabwe. 

Hon hugger sina stenskulpturer för hand och djurfigurer eller huvuden växer 

sakta fram, men också polerade trädgårdssmycken. Hon är utbildad konstnär och 

hantverkare i plattsättning.  

Idag bor hon med sin familj i Munkedal. Att ha nära till skogen, sjöarna och havet 

i kombination med trevliga människor ger henne ett lyxigt liv. 
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