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Nr

Konstnär

Objekt/Namn

Beskrivning

1

Bertil Vallien

Skulptur

Glasbåt, monterad på en järnställning, 53
cm lång, finns i 60 ex

2

Eleanor Lakelin

Skål

Svart låg skål i platan, infärgad och vaxad i
svart, knottror med borrade hål "Eleanor
skalar av bark för att avslöja det organiska
kaos som kan existera i materialet självt
och som bygger upp lager av textur genom
snidande och sandblästring. Hon använder
kärlets form och ytmönster för att
undersöka lagren och sprickorna mellan
skapelse och förfall och naturens erosion. "

3

Jonas Roth

Lampett

Lampett i glas, byggsats, i blått och lila för
två ljus, lösa blommor i olika färger

4

Carl Cyrén

Objekt

Objekt i mjölkvitt glas, ihålig insida, blåst i
form av grå kolfibertrådar, bulliga
spiralvridna former

5

Ru Runeberg

Objekt "Tinder"

Förgylld silvermyra, ögonfransar, liggande
med mobiltelefon, "Tinder"

6

Kennet Williamsson Objekt "Pennan och sudd"

Objekt i stengods, pennudden och
suddgummit, står lösa på en svart
träsockel, alla objekten målade med
vinylfärg

7

Märta
Mattsson/Anna
Forsberg

Brosch, matta "Hide and
seek"

Brosch på matta, brosch av Märta och
matta av Anna, brosch av en cikada,
bemålad i vit, turkos och rosa, förstärkt
med plast, två pins, handknuten matta,
100% tibetansk ull, mått 52x52 cm som
tillbehör att hänga på väggen och förvara
broschen på, en del av en cikada i lila,
beige och grått

8

Caroline Lindholm

Burk+pincett

Topsburk i glas, silverlock och
porslinsknopp + pincett i silver och guld

9

Hilda Hellström

Urna

Urna med lock, grönmelerad,
kompositmaterial jesmonite

Objekt "It´s never going to
happen"

Tågbana som inte går att sätta ihop, en grå
perrong och en turkos station. Konstnärens
barndomsminnen, keramik

10 Paul-Robin
Sjöström
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11 Lova Lindroos

Textil "Svängande"

Broderi, silke, monterad med passpartou i
beige textil, harlekinmönster i klara färger,
rött, blått, gult

12 Malte Ström

Halssmycke

Breda, runda, silverlänkar

13 Karolina Hägg

Skålar

Två gjutna ostron i silver

14 Jakob Danhard

Skålset

Tapaslarv, skålset med flera lösar delar,
lock och skedar som bildar en
"tusenfoting", stengods, grön, beige

15 Pasi Välimaa

Textil

Sidenrelief, kvadratisk, tunna handmålade
sidenremsor, ihopsydda, fordrad, olivgrönt,
grått och vitt

16 Eleanor Lakelin

Skål

Rund svarvad skål i redwood trä,
obehandlad. "Jag skalar av bark för att
avslöja det organiska kaos som kan
existera i materialet självt och som bygger
upp lager av textur genom snidande och
sandblästring. Jag använder kärlets form
och ytmönster för att undersöka lagren och
sprickorna mellan skapelse och förfall och
naturens erosion."

17 David Taylor

Lampa

Lampa, mönstrad aluminium, svartmålad
tursten i akrylfärg, vit stor glob, svart sladd

18 Straight

Bord "Field"

Stenbord i tre delar, grön guatemala
marmor, rosa travertino marmor och blå
labrador granit

19 Tove Knuts

Halssmycke "Roll-on"

Halssmycke, vita deodorantkulor och
maffigt silverlås

20 Ingegärd Råman

Vas "Björk"

Vas, i klarglas, graverade björkmönster,
hög cylinder, limiterad 200 ex,

21

Halssmycke

Halssmycke i form av en palm, handsnidad
ur ett stycke flouroserande sten som i UV
ljus blir grön, vitt skinnsnöre, mera objekt
än smycke

22 Helena Sandström

Ljusstake

Ljusstake i sten, ljushållare i silver, lösa
blad i koppar

23 Sebastian Schildt

Skål

Skål, rund botten, ytterdelen i silver,
innerdelen i limegrön emalj

24 Hanne Mago
Wiklund

Skulptur "Ett samlande"

Oglaserad gjuten påse i stengodslera,
infärgad beige-brun, skrynklig

25 Sam Hall

Cylinder "Medium form gray"

Cylinder, ellipsformad, mörkgrå botten med
tecken, dekorerad, stengods

Mallory Weston
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26 Annika Daevel

Bägare, ”Näver”

Bägare i silver, förgylld insida, gravyr som
liknar björkstam

27 Emil Österholm

Objekt "Forsmo"

Mackapär i stengods, inspirerad av Jan
Lööfs tecknade böcker, beige, orange

28 Nicklas Ejve

Halssmycke

Halssmycke med lås, smala bubblor, silver

29 Katia Colt

Skål

Oval skål, vågig utsida, beige, inslag av
vinrött, blått och grönt, stengods

30 Petronella Eriksson Sked

Sked i silver för grädde, i form av en
blomma

31 Robert
Oldergaarden

Vas

Glasvas, decal graal, konstnären har målat
en akvarell som överförts till ett material
som tål höga temperaturer och inkapslats i
glaset, gädda, växtlighet mot grön
bakgrund

32 Michihiro Sato

Halssmycke "Oh my
Buddha!"

Halssmycke, papper, silver, lack, röd

33 Magdalena Nilsson

Tavla "Passerande horisont"

Tavla i porslin, halva gul och halva grå

34 Malin Grumstedt

Jardinjär

Stor oval jardinjär, valvbågar, turkos,
keramik

35 Ann Karlholm

Objekt

Objekt 3 svarvade skålar i lind, målade
med linoljepigment, känsliga, går inte att
diska men väl att torka ur med fuktig trasa,
en lila, en grön och en blå målad, ligger på
en bädd av träull i en trälåda

36 Hanna Järlehed
Hyving

Platåfat "Bumling"

Runt platåfat, oregelbunden bottenplatta,
turkosglasera, stengods

37 Helena Johansson
Lindell

Halssmycke

Halssmycke, hänge i grönt med detaljer i
aluminium, tygklädd sladd, röd och blå

38 Ingegärd Råman

Vas "Solsnö"

Glasvas, rund, liten öppning, runda cirklar
och stjärnor som dekoration, limiterad 200
ex

39 Anna Fjällbäck

Textil "Varma vindar"

Tuftad, limmat garn, rektangulär, monterad
på vit träskiva, rosa papegoja mot gul
bakgrund

40 Eva Jonasson

Bild "Grot"

Textil bild av träd, applikationer samt
broderi, vit bakgrund, träd i brunt, grått,
gult och blått

41 Fredrik Persson

Skål "Livets kärl"

Objekt, stengods, beige, kornig yta
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42 Gunilla Pognant

Objekt "Pendel II"

Runt objekt att hänga i fönster, plexiglas,
runda ringar i rosa och gult

43 Heide Björgan

Hylla med objekt

Trären hylla med ett runt glasobjekt med
öppning, stående på en glashylla, spegel
baktill

44 Pasi Välimaa och
Cylinder
Kennet Williamsson

Cylinder i keramik, drejad av Kennet och
glasyr av Pasi, fält i beige och åskblått.

45 Tina Olsson

Matta

Vägghängd matta i olika färger och olika
garner, vävd, röd, blå, grön, metall

46 Åsa Jacobson

Objekt

Objekt, väska, handtag i lergods, rosa-vit,,
lerprickar

47 Malte Ström

Halssmycke

Halssmycke, vridna silverlänkar och lås

48 Eva Göransson

Vas

Grön hög prakturna, barock, keramik med
runda påklipp

49 Yoko Yamano

Vaser

Tre glasvaser med olika form, klarglas och
svart

50 Erik Tidäng

Halssmycke

Halssmycke i silver, stel länk med 5
ihopsatta blad framtill

51 Karin Bengtsson

Bricka

Kvadratisk bricka med kant, screentryckta
fyrkanter med olika motiv, svart och grönt,
svart stengodslera

52 Sara Lundqvist

Skulptur

Gjutet svart vedträ i glas

53 Charlotte
Eidenskog

Objekt "Mellan sanningen
och lögnen"

Gult hängande objekt med vitt snöre,
stengods

54 Linda Karlsson

Objekt "Animal"

Objekt att hänga på väg, naivistiskt, rosa
ansikte och grågrön kropp, stengods

55 Olle Brozen

Objekt "Above average!"

Solid glasflaska, inkapslad hund med
kostym och armarna i kors mot svart
bakgrund

56 Hedwig
Westermark

Örhängen "Parabol m
carneol"

Örhängen, runda cirklar i silver, hängande
facetterade orange karneol

57 Hisako Mizuno

Tekanna

Tekanna med lock, i vitt matt halvblankt
stengods, med två muggar, organiska
former

58 Kina Björklund

Ljusstakar

Ett par ljusstakar, organiska former,
stiliserade blomknoppar, frökapslar, matt
grå glasyr, keramik
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59 Fredrik Persson

Ljusstake/Vas

Kan användas antingen som ljusstake eller
vas, är inspirerad av formen av knutna
händer, svart matt yta,

60 Lena Flodman

Skulptur "Golden duck with
dunce cap"

Bronsglaserad enarmad anka med en vit
dumstrut, keramik

61 Matilda Kätzel

Ljuslykta "Bomb"

Ljuslykta i glas, svart i form av en bomb

62 Sofia Björkman

Brosch

Brosch i form av ett vitt fiskskelett,
komposterbart material, polykarbonat

63 Robert
Oldergaarden

Vas

Glasvas, decal graal, konstnären har målat
en akvarell som överförts till ett material
som tål höga temperaturer och inkapslats i
glaset, två kolibris mot beige bakgrund

64 Gertrude Båge

Fat

Fat, mörkblå botten och ljusblå "celldelad"
glasyr, keramik

65 Robert
Oldergaarden

Vas

Earthquake, gul rund glasvas med
bladsilver

66 Robert
Oldergaarden

Vas

Glasvas, svart grundämne som rullats i
guldstoft, klarglas, färgpålägg i vitt, orange,
turkos som kammas i slingor och sedan
täcks med ett lager klarglas

67 Enriqueta Cepeda

Skål

Vit skål, matt keramik, svart träsockel

68 Kennet Williamsson Cylindrar

Två cylindrar, stengods, blank gul glasyr

69 Elisabet Ottebring

Vas

Vas, keramik, björkstam, vit botten och
svart mönster

70 Mollie Albertsson

Objekt "Pop-it"

Vägghängt objekt, del av ansikte, gult,
keramik, grön glasbubbla ur munnen

71 Ylva Franzén

Objekt

Vägghängd platta, screentryck, keramik,
grå-vit, byggnad

72 Sven Möller

Vas

Bullig vas i keramik, mörkgrön matt glasyr

73 Åsa Elmstam

Örhängen "Galge"

Ett par örhängen, två olika klädhängare,
trä, silverfäste, för hål i öronen

74 Enriqueta Cepeda

Objekt

Rökbränd, kruka, keramik, glättad, beige,
gråsvart dekor. OBS! Tål inte vatten

75 Emil Bertlid

Vas

Rakubränd, runt klot, keramik, vitt, grått
och svart OBS! Tål inte vatten.
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76 Calle Forsberg

Skålar

6 st runda skålar i keramik, blank
celadongrön glasyr

77 Lena Jungar

Skålar

6 st glasskålar i olika färg, blå, grön, gul,
brun och turkos

78 Gertrude Båge

Fat

Runt fat i keramik, svart bräm, grön och gul
glasyr

79 Anna Lena Kauppi

Lampett

Svart lampett i glas, spetsmönster, lampett
i järn placerad på ena sidan

80 Anton Martens

Brevkniv "Messer"

Brevkniv i mässing, handtag i valnöt och
mässing

81 Bevan Takan

Flacon

Flacon i rosa blästrat glas, glaspropp i
klarglas

82 Kina Björklund

Fat

Tårtfat, keramik, vit blank glasyr, ihåligt
bräm, spetsmönster

83 Lena Zetterman

Objekt

Fjälligt snabeldjur, ljusblå keramik

84 Anne Junsjö

Skålar

6 skålar i porslin, dubbelglaserad, först
svart, sedan vit

85 Karin Bengtsson

Låda

Rektangulär låda, screentryckt dekor,
svart, svart stengodslera

86 Ingrid Bärndal

Manschettknappar

Manschettknappar i titan, grå, matt yta,
avlånga runda

87 Future Days

Ask "Mater Tenerbrarum"

Ask med lock, kantig i mörkblått, keramik

88 Caroline Lindholm

Potatissticka

Potatissticka i silver, P som dekoration på
toppen

89 Hubert Hydman

Örhängen "Kub"

Örhängen för hål i öronen,
tredimensionella fyrkanter i silver, "Kub"

90 Katarina Löfström

Dricksglas

4 dricksglas, tungbotten, klarglas

91 Ann-Louise
Gustavsson

Cylinder

Vit cylinder, stengods, turkosa fält på
utsidan, vit insida

92 Eleonor Boström

Skål "Furry home alone",

Lurvig skål, keramik, svart- och vitrandig
skål, hund, rosa fuskpäls

93 Silo Studio

Karaff "Bojito Carafe"

Brun karaff, glas, två pipar, blåst i en
tygform sydd för hand, vilket gör varje
karaff unik, stygnen blir synliga och
mönstret från tyget ger avtryck på glaset

94

Broscher

3 st pins i förgylld mässing, öga, körsbär
och palm

Mallory Weston
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95 Nilla Eneroth

Slev

Slev, skopa i glas och handtag i björk

96 Pamela Wilsson

Armband

Stickat runt armband i grå plastbelagd
ståltråd, utan lås

97 Daniel
Henningsson

Skulptur

98 Eva Göransson

Spillkum

Spillkum i keramik, provencegul blank
glasyr

99 Karin Mååg

Urnor

Två urnor i stengods, brun lera, turkos
glasyr

100 Erica Lövqvist

Vas

Ceriserosa glasvas, cylinder, böljande form
nedtill

101 Rikard Palmquist

Vas

Vas, stengods, cylinder, generöst med vit
glasyr, beiga leran lyser igenom på vissa
ställen

102 Malin Grumstedt

Jardinjär

Jardinjär, stengods, flätverk, dimblå

103 Tove Knuts

Halssmycke ”Molekyl”

Halssmycke, magnet i försilvrat stål, kan
även användas som brosch, armband och
ring

104 Eva Skarbeck

Blomkrukor

Två blomkrukor på fötter, ränder i
keramiken, orange

105 Nina Westman

Skulptur "Tutte"

Rosa glasskulptur och rosa bandet

Fågel att hänga i tråd, taggtråd
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