
Stenungsunds Konsthall ligger i Kulturhuset 
Fregatten i Stenungsund. Här arrangerar 
Stenungsunds kommun utställningar med 
ambitionen att erbjuda besökarna en bredd av 
uttryck. Konsthallen ska utgöra en plattform för 
välkända och lokala konstnärer, såväl som åt det 
nya, oetablerade och utmanande.

I konsthallen visas även ett antal utställningar 
arrangerade av Stenungsunds Konstförening och 
konstnärsföreningen Konstvandringen i Södra 
Bohuslän. 

Kulturhuset Fregatten
Fregatten 1, Stenungsund

@stenungsundskonsthall 
@kulturhusetfregatten

Omslagsbild: Siri Carlén, fotograf Mira Wickman 
Foto: Johannes Nyholm, Las Palmas 
Målning: Vid havet, koster, Inge Schiöler

Ordinarie öppettider
Vardagar  08.00 - 19.00
Lördag 11.00 - 15.00
Söndag  Stängt

www.stenungsund.se/
stenungsundskonsthall

Välkommen till 
Stenungsunds Konsthall PROGRAMPROGRAM    

20222022 

Fri entré!



Inge Schiöler 
15 januari - 6 mars 
Den färgstarka Göteborgskoloristen Inge Schiöler 
(1908 – 1971) har som ingen annan konstnär skildrat 
kustlandskapet. Färgstyrkan i hans måleri ökade med tiden, 
ofta med dominerande inslag av smaragdgrönt, ultramarint 
och violett. I denna utställning ser vi en konstskatt med 
pasteller och akvareller som aldrig tidigare visats.  
 
Särskilda öppettider under utställningen: 
Tis - fre 12 - 19, lör - sön 11 - 15, mån stängt

Lars Rylander 
12 mars - 2 april    
”Jag tittar ut över havet utanför ateljén. Nålar upp 
målarduken på väggen. Med långa penslar börjar jag att 
måla svarta och vita spår. Jag låter mina intentioner och 
slumpmässigheten tillsammans bilda underlaget till bilden, 
som växer fram med större och större noggrannhet.”  
- Lars Rylander   
Stenungsunds Konstförening

Konstvandringen Södra Bohuslän
9 april - 26 maj 
För 24 året i rad öppnas ateljéer och verkstäder upp och 
visar konst. Konstvandringen Södra Bohuslän är en 
ideell förening med yrkesverksamma konstnärer och 
konsthantverkare i Södra Bohuslän.
Konstvandringen Södra Bohuslän

Niki Lindroth von Bahr &  
Johannes Nyholm  
6 juni - 20 augusti
Niki Lindroth von Bahr är konstnär, animatör och regissör, 
verksam i Stockholm.  Hennes prisbelönta kortfilmer görs 
i stop motion-teknik och har visats på festivaler världen 
över. Nikis filmer beskrivs som moderna fabler med otroligt 
detaljerade miljöer. De är berättade med vemod och 
värme, men innehåller även samhällskritik och har ofta ett 
musikaliskt inslag. 

Johannes Nyholm är konstnär, regissör, manusförfattare och 
animatör, verksam i Göteborg. Hans prisbelönta filmer har 
visats på festivaler runtom i världen. Johannes lite skruvade 
och drömlika filmer blandar ömsint humor och värme med 
svärta och surrealism.

Siri Carlén
1 oktober - 19 november 
Stockholmsbaserade Siri Carlén skulle kunna betecknas 
som en modern kolorist. Hennes arbete beskrivs som taktilt, 
lekfullt, dynamiskt och färgstarkt. Där finns tydliga spår av 
själva produktionen, materialet och den mänskliga handen. 
Praktiken spänner över flera fält såsom skulptur, måleri, 
textil och teckning. Sedan examen från Konstfack 2015 
arbetar Siri som konstnär och illustratör. Mest signifikant 
för Siri Carléns arbete är hennes teckningar i klara pasteller 
på svarta eller färgade papper, ofta med motiv hämtade från 
hennes egen vardag, familjen, naturen, klassiska stilleben 
och mönster.

Jan Stigland
26 november - 17 december 
”Långt från ungdomens evighet och som nybliven 
folkpensionär tänker jag på en rad av Ulf Lundell: ’Gör 
bara det som du själv vill’. Dock är göteborgska landskap 
fortsatt en del av min meny, för det är något speciellt med 
landskapet och det gäller att rapportera om något som man 
har sett.” - Jan Stigland 
Stenungsunds Konstförening

Anna Törnquist & Ania Pauser 
27 augusti - 24 september 
Anna Törnquist har målat akvarell i många år, men på 
senare tid har collage, tempera och blandteknik berikat 
hennes bildvärld med nya uttryck. Staden som livsrum är en 
återkommande motivkrets, och med teman som ensamhet, 
flykt och väntan. Ania Pauser jobbar med skulptur, i lera, 
brons, sten eller trä. Med sina varelser vill hon locka fram 
oväntade leenden, överraska, väcka liv i barnet inom oss.
Stenungsunds Konstförening


