
”Konsten att mötas” 2018
Ett projekt från Sveriges Konstföreningar (SKF). 

Kulturföreningen Lyktan i Skogås är en av 20 utvalda föreningar i det 
landsomfattande projektet. 

Syftet med projektet är bland annat ”att öppna konstföreningarna för nya 
aktörer, nya samarbeten och ny publik” och att uppmuntra föreningarna till 

samarbete med utlandsfödda och nyanlända konstnärer i syfte att underlätta för 
dem att komma in på den svenska konstscenen. 

Projektet finansieras av Svenska Postkodstiftelsen 

 Foto: Juha Vilppunen 

Första mötet med konstnärerna i november 2017. Från vänster: Irina Tutova, Iryna Hauska, 
Mika Ohmori och längst till höger Nasrin Taghizadeh. Aurora Persson saknas på bilden. 

Projektets separatutställningar, möten, workshops och studiecirklar under 2018 har hållits på 
Galleri Lyktan i Skogås.  
Projektet avslutas i oktober-december med en grupputställning på Östra Gymnasiet i Trångsund. 



Nasrin Taghizadeh, konstnär född i Iran.
Arbetar oftast med grafik och då gärna med 
blommor och fåglar som motiv. 

Nasrin höll en uppskattad workshop i att trycka grafik. 
Både unga och äldre elever deltog. Lyktan oktober 2018. 



Aurora höll en mycket uppskattad 
workshop, "Konsten att måla med 
klassisk musik", tillsammans med en stor 
grupp entusiastiska gymnasieelever.  
Elevernas konstverk ställs ut på Galleri 
Lyktan under december 2018 och en bit 
in på januari 2019. 

Aurora Persson, född i Mexiko. Hon målar abstrakta motiv i akryl och ”enkaustik”-teknik.
Det innebär att man använder t.ex. bivax som bindemedel till färgpigmenten. 

Aurora vid invigningen av grupputställningen på Östra 
Gymnasiet, hösten 2018. 
 Nedan bilder från Auroras separatutställning 
 på Galleri Lyktan i april. 



Irina Tutova, konstnär född i Ryssland.
Har bott och haft utställningar i Moskva, Kurdistan / 
Irak och i Sverige.  
Arbetat med filmkläder och illustrerat 21 böcker på 
bokförlaget Samsung Taragon, Sydkorea. 
 Här vid vernissagen på Lyktan i juni 2018 



Mika Ohmori, 
Japansk illustratör bosatt i Sverige.

Mika arbetar inom många olika områden, 
som t.ex. böcker, reklam och webbsidor 
och har stort intresse av illustrationer för 
barn. Mika genomförde en workshop på 
Galleri Lyktan för barn och vuxna,  
"Shrinky Dinks” som blev en stor succé. 



Vernissage och workshop på Östra Gymnasiet 

1 oktober 2018 

Östra Gymnasiets rektor Stefan Vilkman 
tillsammans med de utställande 
konstnärerna, fr. vänster: Mika Ohmori, 
(gäst), Nasrin Taghizadeh, Iryna Hauska, 
Pia Idenstedt från SKF och Aurora Persson. 

Aurora Perssons workshop ”Konsten att måla med klassisk 
musik” var populär hos eleverna. En viss tvekan i början 
övergick till så stort intresse att det skapade köer till borden. 



Iryna Hauska´s workshop gick ut på att 
göra former som sedan skulle användas 
till att gjuta händer i gips. De kommer 
att ingå i ett projekt med ett hundratal 
händer. Det krävdes en viss lugn och 
disciplin för att resultatet skulle bli 
lyckat. Man skulle hålla händerna helt 
stilla i ca 10 minuter. 

Från vänster:Lyktans 
projektledare 
Aljona Sandgren 
och de deltagande 
konstnärerna 
Iryna Hauska,  
Mika Ohmori, 
Aurora Persson 
och Nasrin 
Taghizadeh. 

I mitten till vänster verk av: Iryna Hauska, 
Mika Ohmori och Aurora Persson.  

Här under verk av Aurora P och Iryna H. 
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