
Konstutställningar 2021 på Lofta Caffè 
Då är vi klara med planeringen för utställningssäsongen 2021. 

Det blir ett spännande konstår med många olika konstnärer och genres. Vi hoppas 
att vi kan genomföra detta så som planerad.

Det ska bli 16 bokade utställningar under 2021. Som åren innan kan konstnärer 
bjuda in en konstnärsvän om dem vill, detta innebär att det kan bli ännu flera 
konstnärer som visar sina verk här.


Först ut 26 mars - 11 april, är Camilla Berg/Ankarsrum som visar sin måleri. 

2018 visade Camilla en utställning här, då som „konstnärsvän“. „Gestaltande 
måleri med en stor portion fantasi mot en lekfull bakgrund är mitt signum. Till 
denna utställning har jag målat en serie stilleben inspirerad av uttrycket; det gamla 
är det nya nya.“ 

Instagram: camilla_berg_art 

https://www.facebook.com/CamillaBergMalningar


Mellan 16 april - 2 maj kommer Josefin Nordström Palic/Blackstad att visa sina 
akvarellmålningar.

„Måleri, poesi och musik har alltid varit mycket viktig för mig. Sedan en tid har jag 
valt akvarell som mitt främsta konstnärliga uttryck.“

Instagram: josefin.konst

www.josefinnordstrompalic.se


7 maj - 23 maj gästas vi av Othon G.H. och Ann-Marie Rautenberg/Blankaholm. 
Genom åren har Ann-Marie arbetat med olika tekniker, men huvudsakligen grafik, 
olja och äggtempera. På senare tid utgörs hennes motiv ofta av änglar och 
madonnor som är inspirerade av ikonmåleri.

Othons inspirationen kommer ur skärningspunkten mellan det uråldriga och det 
samtida, där mystiken och den allmänmänskliga karaktären skymtar.

www.othongh.com, Instagram: othonghr

https://www.konstikalmarlan.se/konstnar/ann-marie-rautenberg/


28 maj - 20 juni visar Arne Frifarare/Stockholm, måleri och Katarina Frifarare/
Farsta, textil.

Han är en målarpoet, som fyller bilderna med sin fantasi. I en värld mellan barnets 
lek och den vuxnes minnen bygger Arne Frifarare sin privata sfär.
„Jag intresserar mig för människors samvaro, samtidigt som jag förälskat förkorvar 
mig i de textila hantverkstraditionerna“ Katarina Frifarare.

https://www.facebook.com/arne.frifarare

Instagram: katarinafrifarare


https://www.facebook.com/CamillaBergMalningar


24 juni - 8 juli finns Jan Wiberg  och Lillemor Bokström/Västervik med varsin 
utställning här. 

”Jag känner mig som en hantverkare som tillåter mig att göra vad jag vill. ” Jan 
Wiberg

„Jag tror det handlar om att fånga en stämning och att uppnå balans mellan 
uttryck och estetik på ett spännande sätt.“ Lillemor Bokström.

Instagram: jan.wiberg


Andra sommarperiod 10 juli - 29 juli  kommer Annsofie Jonsson/Berlin hit.

Annsofie skulle ha haft utställning 2020, men kunde inte resa hit pag Covid-19, så 
vi hoppas att kunna se hennes konst i år.

Hon jobbar nästan uteslutande med måleri, i mixed media teknik. Akryl, kol, 
kollage och posca.

www.asjonsson.com


Benny Ekman/Västervik är en välkänd och återkommande utställare här. Mellan 31 
juli - 22 augusti kan man uppleva en ny utställning. Älgen „Anton den 18 de“ som 
Benny skapade under våren 2020 har flyttad hit för gott och är utomhus att 
beskåda och detta under hela säsongen.

https://www.bennyekman.se/ 


Det blir FOTOHÖST VI mellan 27 augusti - 3 oktober. Eftersom Mona och Stefan 
Gelebo valde att avsluta som kuratorer har vi bestämt oss att välja fotografer i år. 
Vi funderar över förändringar i själva FOTOHÖST men först till 2022.


I år blir det Helena Savio/Västervik och Emmi Roosling/Öland mellan 27 augusti - 
12 september. Emmi jobbar med det öländska landskapet som utgångspunkt i sitt 
fotograferande. Horisonterna, sjön och de vindpinade träden får ta plats i dialogen 
mellan naturen, människan och dess samexistens."

„Jag skall producera landskapsbilder från Hurtigruten och Segersgärde,  Mörketid, 
äntligen!“ Helena Savio

www.helenasavio.se

http://roosling.se/

Instagram: emmiroosling


17 september - 3 oktober kommer Marc Hollenberg/Loftahammar att visa sina 
underbara landskapsbilder.

https://www.facebook.com/Marc-hollenberg-Photography-217230154998788/


http://www.asjonsson.com
http://www.helenasavio.se/


Näst sista utställning blir Remus Wilson/Växjö 8 - 24 oktober.

Med en spontanitet och en målmedvetenhet omvandlar Remus livets 
förunderligheter till konst. Remus är inte knuten till någon bestämd teknik, snarare 
är det väl så att ju enklare metod, desto bättre.

https://remus-wilson.se/ 


Avslutningsutställning håller Ann Catrine Stalebrant med barnbarnet Alva 
Stalebrant/Västervik den 29 oktober -14 november.

„Under årens lopp har jag arbetat med olika sorters konsthantverk, både privat och 
i yrket. Därutav tycker jag om att experimentera med kombinationer av tekniker 
och material och jag blandar ofta fritt i ett objekt. Textil, screentryck, måleri, 
metallväv etc. Naturens oändliga värld fascinerar mig, både i stort och smått och 
ger mig inspiration.“ Ann Catrine

Alva skapar i blandade tekniker och stilar, mestadels abstrakt.

Instagram: acs.konst och alvast_art



