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= Äta-Fika-Bo, se lista från 2020 på hemsidan (omkultur.se).
Där kan du hitta ställen att äta och bo på även under
coronapandemin. Kolla om de har öppet!
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Galleri Omkulturs skyltfönster, Ödeshögs torg.

Vi har valt att inte ha någon samlingsutställning öppen på
galleriet men de deltagande konstnärerna presenteras i
skyltfönstret. Allt för att göra vår konstrunda så coronasäker som
möjligt.

Eva Vogel-Rödin – Konstnär

Vallsbergsvägen 24, Väderstad 0142-701 41
eva.vogel@telia.com www.evavogel.weebly.com
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Linnefors Krukmakeri, Boxholm 0142-573 44, 0765-80 07 72
jeanettebennich@hotmail.com
”Jag gör färgglad brukskeramik - till vardag och fest.
Sitt gärna en stund på kvarngrunden och njut av forsens brus!”
Gästutställare: Karin Ragnar, måleri.
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Morgan Johansson – Bildkonstnär
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Åsby Övertorp 208, Rogslösa 072-705 69 69
www.gangaochrurik.com, följ fb: ART by RURIK
”Klassiska ikoner och poetiska bonadsmålningar, färgglädje. Dansande kor
och andra finurligheter i vacker miljö.”

Karin Langhard – Keramik och trädgårdskonst

Visjö Skogslund, Ödeshög 073-778 31 45
langhardkarin@yahoo.se, skogslundskeramik.weebly.com

Svetlana Gurko – Måleri och grafik

Lysingsvägen 15, Ödeshög 070-407 98 92
svetlanashkolnikova@gmail.com www.svtart.se
”Konsten avspeglar kunskapen om världens uppbyggnad. Konstnärens
utmaning är att uppmärksamma det vackra i vardagliga ting.”
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Vallsbergsvägen 24, Väderstad
0142-701 41 www.morganjohansson.se

Rurik Bladh – Bonader, ikoner och skulpturer

Ateljé Gebbe, Storgatan 13, Ödeshög 070-678 17 21
gebbe@telia.com, www.gebbe.se

”Jag gör mestadels bruksföremål i stengods med bl. a. symboliska,
keltiska och fornnordiska motiv.”

Ganga Roslin Bladh – Måleri, teckning och lera
Åsby Övertorp 208, Rogslösa 0739-40 00 05
www.ganga-art.com, www.gangaochrurik.com
följ fb: Ganga-Art

”Djur, människor och abstraktioner, kryddat med magi. Vi bor nära Tåkern
med himlen över oss och Omberg i ryggen. Här har vi både målarateljé och
numera även studio för keramik”

”Jag målar det jag ser. Stora och små akvareller med människor och djur.
Ibland stadslandskap men oftast fåglar.”
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Gebbe Björkman – Måleri

”Vandringar i natur och landskap är min inspiration och allt
som jag målar och skriver bärs av en nyfiken upptäckarglädje.”
Utförde Nobeldiplom 2010 - 2012

”Färg och fibrer, broderi och textil, papper och porträtt, något hittat och
något fått, gamla kartor och symönster. I år visar jag: Jag letar efter Paris ett pågående konstprojekt i pandemiskugga”

Jeanette Bennich – Keramiker

Forsby Kullegården 2, Ödeshög 070-332 24 18
lassefrisk@hotmail.com www.lassefrisk.nu
”I min verkstad kan du se mina originalarbeten i stengods, porslin, glas och
andra material. Formgivning och utsmyckningsuppdrag. I år visar jag min
nya kollektion av konstglas”

mo
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Lasse Frisk – Keramisk formgivning
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Johan Rydberg – Järnsmide

Halvarby 1, 599 92 Ödeshög 076-81 39 274
rydbergssmide@gmail.com www.rydbergssmide.com
”Välkomna in till mig och min smedja i Boet. Här tillverkar jag allt från
bruksföremål, husgeråd och konst till större byggnadssmide”

