
SKF/Showroom på KB
Vernissage måndag 3 sept kl 17-19
Välkomna!

Maija Lempiäinen och 
Jacob Anckarsvärd 
visar måleri i matsalarna 

SKF/Showroom – Konst på KB
Konstnärshuset ställer regelbundet ut verk av SKF-medlem-
mar i den anrika Konstnärsbaren på 
bottenvåningen av huset.

Information Göran Uby:
08-611 72 32
070-581 26 45
showroom@konstnarshuset.org

Maija Lempiäinen

Jacob Anckarsvärd



Maija Lempiäinen
Maija Lempiäinen bor och arbetar i Stockholm och på 
en liten ö utanför Nynäshamn.

Speciellt öns mörker och ljus, storm och stiltje, växter 
och djur har gett inspirationen till hennes senaste verk, 
där hon försöker fånga och förmedla de känslor som 
naturen ger upphov till, speciellt det underfundiga.

Verklista 

Mindre väggen från vänster till höger:

Nr 1-8, målningar på  akrylglas, 40x40 cm: 10 000 kr/st

Större väggen från vänster till höger:

Nr 9-12, målningar på akrylglas, 100x100 cm: 24 000 kr/st

Lilla väggen till vänster:

Nr 13, målning på akrylglas, 100x100 cm: 24 000 kr

STORA MATSALEN

Jakob Anckarsvärd
Jacob Anckarsvärd visar målningar i Lilla matsalen.
Anckarsvärds konst består mest av video, installation och måleri. 
Hans konst är delvis inspirerad av nyhetsflöde likväl som från 
konsthistorien, och skapar sina målningar i en flödig, expressiv 
och färgstark stil.
För att gå framåt är det nödvändigt att verkligen utmana sig själv, 
vilket ibland innebär att bryta konventioner och regler. 
Anckarsvärds konst är i ständig förändring och utveckling, och 
han tror på långsiktigt arbete för att vända privat fascination till 
suggestiva resultat. 

Verklista 
 
Från vänster till höger:

1. Slottet 2017, olja på pannå 80x60 cm: 8 000 kr 

2. Flodens spegel 1, 2017, olja på pannå 80x60 cm: 8 000 kr

3. Stormen, 2017, olja på pannå 60x80 cm: 8 000 kr

4. Constables betesäng, 2018, olja på pannå 80x60 cm: 8 000 kr

5. Floden genom landet, 2018, olja på pannå 80x60 cm: 8 000 kr

6. Flodens spegel 2,  2018, olja på pannå 70x60 cm: 8 000 kr 

7. Cythere, 2018, olja på pannå 70x60 cm: 8 000 kr

LILLA MATSALEN


