
 Stefans inre rosa rum 

Jag heter Stefan Johanneson och är sedan mitten av september verksam vid 

Utställningshallen i Stationshuset (Alvesta Kommun) genom Framtidsstegen 

vid Allbo Lärcenter-deltid. Jag är sedan många år utövande konstnär, som en 

del av min verksamhet. Att få arbeta med Alvesta Utställningshall och dess 

utställningar räknar jag bland det viktigaste som hänt mig i mitt 

konstutövande, inte minst som jag inom ramen för utställningen ”Rosa 

Hallen” (1/12 2012-31/1 2013) fått möjlighet till en egen utställning utöver 

att jag också arbetat med huvudutställningen. Utställningsansvarige Anders 

Olsson  har döpt min utställning till ”Stefans inre rosa rum”. Där har jag 30-35 

objekt med såväl traditionell bildkonst som installationer. 

Ett par exempel, där målningarna och installationerna symboliserar olika 

aspekter av färgen rosa: 

”Hotet”: En målning i akryl, som symboliserar att rosa som färg tenderar att 

dominera i t ex en målning eftersom färgen är mycket stark. 

-Målningen ”Kärlek och harmoni”. Målningen utgörs av ett rosa hjärta mot 

bakgrund av ett vattenfall. Färgen rosa kan alltså representera kärlek och 

harmoni som motvikt till hot. 

Utställningen ”Rosa Hallen” tillsammans med min egen separatutställning har 

blivit mycket uppskattade vilket framgår t ex av ett flertal reportage i 

tidningar, 

av besöksantalet, och vi ser också många tecken på uppskattning i vår 

gästbok. 

Vi vill här också nämna ett mycket lyckat samarbete i ett projekt med elever 

från Allbo Lärcenter. Jag har varit samordnare och inspiratör, och även 

deltagit i utformningen av ett av konstverken. 

Min konst i övrigt kan betraktas på min hemsida www.get.to/g12 och mina 

olika utställningar och samarbeten framgår av min meritförteckning, där det 

tex framgår att min hemsida sedan många år efter jurybedömning är ansluten 

till World Wide Art Resources, som är världens största portal för konst, med 

mer än 100.000 besökare per dag. Jag nämner förstås också gärna den årliga 

konsthändelsen ”Konsthändelse på Yttre Vång” – där jag medverkat i sex år, 

tillsammans med konstnärer som Arne Persson, Kaj Engström och Leif 

Olausson. 2011/2012 erhöll vi Kronobergs läns kulturpris, för idérikedom. 
































