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Konstnärer         Artists
1. Dúo Amazonas (COL & ARG) Tångenvägen 28
Konstnärsduon, bestående av Lina Castellanos och Nati Andreoli, har 
en fantastisk förmåga att lyfta fram det vackra i enkelheten, ofta i form 
av porträtt av människor fångade i ögonblicket.
The artist duo, consisting of Lina Castellanos and Nati Andreoli, have 
a fantastic ability to highlight the beauty in simplicity, often in the form 
of portraits of people captured in the moment.

2. YASH (SWE)  Lasarettgatan 4
Linus Lundin, även känd under namnet Yash, är en ljusets och skuggornas 
mästare. Med en omisskännlig värme gestaltar han det ömtåliga bandet 
mellan människor och djur i färgstarka målningar.
Linus Lundin, a.k.a Yash, is a true master of light and shadow. With an 
unmistakable warmth, he portrays the fragile bond between humans 
and animals in colourful paintings.

3. Criola (BRA)  Strömstiernaskolan
Criolas stil är djärv, upplyftande och expressiv. Den konstnärliga 
inspirationen hämtas från möten med kvinnor, och i hennes verk lyser 
marginaliserade grupper med sina närvaro både i form och i porträtt. 
Criola’s style is bold, empowering and expressive. The artistic in-
spiration is gathered from meetings with women and through her 
work marginalized groups are brought to light in form as well as in 
portraits. 

4. Thomas Turner (USA) Norra Kyrkogatan 3B
Den Atlanta-baserade konstnären Thomas Turner tänjer på gränserna 
för vad som är möjligt och binder samman naturens, djurens och 
människornas värld i sina sinnesvidgande konstverk.
Stretching the limits for what’s possibe, Atlanta based artist Thomas 
Turner combines the worlds of nature, animals and humans in his 
mind-expanding art.

5. Sophie Mess (GBR) Södra Kyrkogatan 5
Med inspiration från naturen och med botaniska motiv, smyckar brit-
tiska Sophie Mess tomma väggar med vibrerande färgkombinationer. 
Verken förhöjs när Mess starka palett möter den urbana stadsmiljön.
Inspired by nature and with botanical motifs, British Sophie Mess 
adorns empty walls with vibrant colour combinations. The artwork is 
emphasised by her bright palette contrasting the urban environment.

6. Vegan Flava (SWE)  Timmermansvägen 19
Stockholmsbaserade Vegan Flava skildrar in sin konst vår tids stora 
existentiella frågor i skärningspunkten mellan surrealism och realism, 
alltid i dialog med omgivningen.
Stockholm based Vegan Flava depicts the great existentialist ques-
tions of our time in the intersection between realism and surrealism, 
always in dialogue with the environment.

7. Emily Ding (USA)  Matrosgränd 4
I muralkonstnären Emily Dings målningar skildras oväntade möten 
mellan djur och människor som väcker associationer till de myter 
och fabler vi är omgivna av. 
In muralist Emily Ding’s paintings we get to see unusual encounters 
between animals and humans, making us reminisce about the 
myths and fables that surround us. 

8. Ludvig (SWE)  Strömstiernaskolan
Ludvig är en sann gatukonst-själ med med lång erfarenhet av skapa 
kollaborativa konstverk. I Strömstad tar han hjälp av Strömstierna-
skolans elever för att skapa en ny fantastisk målning.
Ludvig is a true street art soul with a long experience of collaborative 
pieces. In Strömstad he takes aid from students from Strömstierna 
High School to create a new fantastic painting.

9. Farrah Fortnam (GBR)  Norra Hamngatan 3
Bristol-baserade Farrah Fortnam hämtar inspiration från naturens 
ekosystem och dess skörhet. Resultatet är organiska, färgstarka 
målningar fulla av rörelse.
Bristol-based Farrah Fortnam is inspired by nature´s ecosystems 
and their fragility, resulting in organic, colourful paintings full of 
movement.

10. Denis Klatt (DEU) Östra Liden 3
Med sina surrealistiska kompositioner, anmärkningsvärda djur och 
varelser som svävar i tid och rum, är ingenting omöjligt i Denis 
Klatts konstnärliga värld.
With his surrealistic compositions, remarkable animals and creatures 
floating in time and space, nothing is impossible in the art of Denis 
Klatt.

11. Llefen Carrera (SWE)  Lasarettgatan 2B (innergård)
Llefen Carrera är inte främmande för Strömstad, efter att ha till-
bringat största delen av sin barndom där. Hennes mångfacetterade 
konstnärskap mynnar ut i drömska, fantasifulla porträtt.
Llefen Carrera is no stranger to Strömstad, having spent most of 
her childhood there. Her broad artistry results in dreamy, imaginative 
portraits.


