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Stipendie 2019 San Michele, Capri

2017 års Mölndals Stads Idé- och konststipendium

Representerad Form & Design Center i Malmö, Galleri Fågel

Uppdrag Sjöbergs Stiftelsen medalj till pristagare

Ytterligare information Tidigare styrelseordförande i konsthantverksgruppen 
Sintra, driver butik och galleri i Göteborg.

Ansluten till Konsthantverkscentrum

Utbildning i urval

Datum 2008 - 2010

Utbildning 2 årig heltidsutbildning i silversmide

Skola Nääs Hantverk & Design

Datum 2008

Utbildning Halvtidsutbildning i silversmide

Skola Folkuniversitetet Art College, Göteborg

Datum 1998 - 2008

Utbildning Diverse kurser i silversmide

Skola Folkuniversitetet och Medborgarskolan

Utställningar i urval

Datum September - oktober  2018

Galleri/utställning Mölndals Stads Museum

Datum Februari 2017

Galleri/utställning Sintra, Göteborg

Datum Påsk 2018 - 2010

Galleri/utställning Silver på Verandan, Österlen

Datum Okt - nov 2014

Galleri/utställning Mölndals Stads Museum
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Datum Nov - Dec 2011

Galleri/utställning Galleri Konkret, Göteborg

Datum Sommar 2010 

Galleri/utställning Göteborgs Stads Museum

Datum Nov 2009

Galleri/utställning Galleri Signe, Göteborg
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Kort presentation  

Jag arbetar i min studio strax utanför Göteborg där jag tillverkar och formger alla 
smycken. Materialen jag använder mig av är silver, guld och stenar i olika ädla former, 
ibland tillsammans och ibland var för sig. 

Jag vill gärna att mina smycken skall ge ett starkt första intryck med hög 
hantverkskänsla och ett spår av framtid. Arkitektur är en stor inspirationskälla och här 
är några saker som är viktiga i min formgivning 

• Tydligt formspråk, renodlat men inte överlastat 
• Materialet skall få ta plats, framhävt och ärligt 
• Reducerad form, inte minimalistiskt utan en naturlig balans mellan alla delar 

I mina uppdrag strävar jag efter att arbeta med symbolik och ett medvetet val av 
former som kan bli ett möte/samtal mellan bäraren och andra människor. I t ex 
medaljen för Sjöbergsstiftelsen finns mycket svensk historia. 

Parallellt med uppdrag från kunder och andra uppdragsgivare arbetar jag med egna 
projekt. 

Frågan kommer ofta, var får du inspiration ifrån? Jag brukar svara att inspirationen 
kommer från arkitektur, konst och lite överallt.  Att få bärarna att känna sig snygga och 
förstärka deras identitet är något jag alltid gläds åt. 

De senaste tre åren har jag ägnat mig åt smycken i egen studio på heltid dessförinnan 
var det på deltid i ett par år då jag successivt lämnade min yrkeskarriär som 
marknadsekonom.  

Välkomna att höra er om ni vill ha ytterligare information. 

/Karin 
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Armband - Brynja 
  
Silver och renskinn 
Bredd ca 3 cm

Halsband - Brynja 
  

Silver  
Bredd 2,5 cm 
Längd 80 cm

Armband - Brynja 
  
Silver 
Bredd 2 cm 


