
NY UTSTÄLLNINGSYTA I 
KULTURHUSETS FOAJÉ 
 
Den 16 december 2020 invigdes den nya 
utställningsytan i kulturhuset foajé med 
utställningen ”Längtans poesi”.   

De nya utställningsskärmarna är placerade 
i den nedre delen av foajén och är till för 
att utöka konstupplevelsen i Kulturhuset 
Fregatten.  

KONTAKT
Kulturhuset Fregatten
Fregatten 1, 444 30 Stenungsund
0303-818 80
stenungsund.se/stenungsundskonsthall

PROGRAM  

2021 

ORDINARIE  
ÖPPETTIDER
MÅN-FRE 08-19
LÖRDAG 11-15
SÖNDAG STÄNGT 

FRI ENTRÉ 

@stenungsundskonsthall 
@kulturhusetfregatten

Omslagsbild: Jonathan ”Ollio” Josefsson 
Foto: Pram Productions @pramproductions

Program 2021

16/12-20 - 8/2 
Längtans poesi 
Dikter från Skapande skola 

6/3 - 18/4
Warm Nights  
Shahin Alipour 

24/4 - 29/5 
Queer Moving Images 

6/6 - 28/8 
Ikram Abdulkadir & 
Salad Hilowle 

30/10 - 28/11 
Ordsaker 
Ordlaren, Magnus Lönn



Öppen salong 
16 januari - 6 februari 
Årets tema Fågel Fenix är inspirerat av de förändringar 
som skett och sker i världen i och med Covid-19, 
medborgarrättsrörelser och klimatmedvetenhet. 
Vad gör de med oss? Hur gestaltas det i konsten? 
Stenungsunds Kommun 

Ida-Lovisa Rudolfsson 
13 februari - 20 mars 
I utställningen ”Till det som går att laga” möter vi Ida-
Lovisa Rudolfssons noggrant broderade iscensättningar av 
vardagliga stunder med surrealistiska inslag. Tigerflickan 
Sam visar vägen. 
Stenungsunds Kommun 

Konstvandringen Södra Bohuslän
27 mars - 17 april 
För 23 året i rad öppnas ateljéer och verkstäder och visar 
konst. Konstvandringen Södra Bohuslän är en 
ideell förening med yrkesverksamma konstnärer 
och konsthantverkare i Södra Bohuslän.
Konstvandringen Södra Bohuslän

Lisa Persson Baagøe & Annika Edberg 
24 april - 22 maj 
Gestalterna i Lisa Persson Baagøes måleri är inga personer 
av kött och blod. De är mer en tanke, en önskan eller ett 
minne. I Stenungsunds konsthall möter de vännen och 
kollegan Annika Edbergs känsliga objekt och skulpturer. 
Stenungsunds Konstförening

Stig Lindberg & Bruno Mathsson
6 juni - 21 augusti 
Möt två av folkhemmets mest tongivande designers.  
Stig Lindberg - tusenkonstnären som utöver porslin även 
designade glas, tapet, textil samt illustrationer och Bruno 
Mathsson med mottot: möbler ska tillverkas med sådan 
konst att sittandet i dem inte blir någon konst. 
Stenungsunds Kommun & PHromotion

Jonathan ”Ollio” Josefsson
9 oktober - 20 november 
I början av 2000-talet var Jonathan ”Ollio” Josefsson en 
tydlig aktör på Göteborgs grafittiscen. Sedan han upptäckte 
likheterna mellan sprayburkarna och tuftmaskinen har 
Josefsson översatt sitt lekfulla konstnärskap till textil där 
hans unika känsla för färg och mönster tar form som stora 
tuftade mattor. I sitt måleri använder han ofta sprayfärg och 
airbrush.
Stenungsunds Kommun 

Klara Brynge & Åsa Christensson
27 november - 18 december 
Out of Place är ett möte mellan smyckeskonstnärerna Åsa 
Christensson och Klara Brynge. Med smycken i trä och 
metall reflekterar de kring platser i världen och betraktandet 
som ett undersökande av det som på olika sätt befinner sig 
på avstånd.  
Stenungsunds Konstförening

Morgan Ekerås & 
Frida Mälarborn Hoshino 
28 augusti - 25 september 
Morgan Ekerås motiv och inspiration kommer från 
Bohusläns stillhet och karghet och gamla kvarter med 
historia och patina. I Frida Mälarborn Hoshinos verk möts 
formspråket i svenskt 1700 tal och den japanska metoden att 
färga in lera kallad ”nerikomi”. 
Stenungsunds Konstförening


