
Galleri Zebra 

Månadens    konstnär 
December 2015 

Övre Torekällgatan 29  

Södertälje 

Lillemor Lagergren 

Den yrkesmässiga karriären har huvudsakligen varit på ett läkemedelsfö-

retag. Målningen fick ordentlig fart och en annan inriktning efter att jag 

slutade jobba, och i kombination med Vedic Arts kurser, som utvecklade 

mitt sätt att se på kreativitet och bildframställning. Nu i akryl, färgstarkt, 

intuitivt och abstrakt. Inspiration till färgerna har kommit från mina vis-

telser på Bali. 

Haft ca 10 utställningar i akvarell på Café Thekannan och på AstraZeneca 

bl a, i slutet av 1995-2005. Huvudsakliga utställningar sedan 2012; 

2 separata utställningar på Galleri Zebra samt ett flertal samlingsutställ-

ningar 

2 separata på Folkets Hus i Rönninge 

Samlingsutställningar även på Konstrundan i Skåne (Norra Vram), på 

Hagströms Galleri i Gamla Stan, samt som gästutställare på Uttrans Kon-

strunda. 

 

Född 1955 i Stockholm, upp-

vuxen i Burträsk, bor i Sö-

dertälje sedan 1981. 

 

lillemor.lagergren@gmail.com 

Med månadens konstnär vill vi ge 

både etablerade och oetablerade 

konstnärer möjlighet till att pre-

sentera sin konst till allmänhet-

en. En  ny konstnär presenteras 

varje månad. 

ÖPPNINGSVERNISSAGE 

Lördag 28 november  

kl. 11.00—14.00 

 

VÄLKOMMEN! 

Utställningen pågår  

t o m den  28 januari 

Öppettider: 

Måndag—fredag 9-16  

 

Solweig Gunnarsson 

http://solweiggunnarsson.wix.com/konst      

segeltorpet@hotmail.com  

 

Född och uppväxt i Eskilstuna men bor numera i Segeltorp. 

           

”Kreativiteten har varit min följeslagare genom åren och slutligen blev måleriet min uttrycks-
form. Målar det som känns lustfyllt för stunden och experimenterar gärna med olika tekniker, 
material och motiv.” 

Jurybedömda utställningar:  
Botkyrka kommun – Överby Gård, Sollentuna – Väsby konsthall, Sollentuna. 

Separatutställningar: 
Galleri Ljusgården, Huddinge – Galleri Ögonblicket Huddinge – Galleri Lilltuppen, Eskilstuna – 
Backstugans galleri, Solna. 

Samlingsutställningar: 
Sigtuna kulturhus, Sigtuna – Galleri Zebra, Södertälje. 

Finns representerad hos många privatpersoner och på Folkets Hus i Huddinge med fyra mål-
ningar. 

Utställningen invigs  

28 november kl 

11.00  av Tommy 

Hansson, Kultur—

och fritidsnämnden. 

http://solweiggunnarsson.wix.com/konst
mailto:segeltorpet@hotmail.com

