
”Stefans inre rosa rum”- en separatutställning av Stefan Johannesson 

 

Hej! Jag heter Stefan och är sedan mitten av september 2012 verksam vid Utställningshallen  

i Alvesta (Alvesta Kommun; deltid genom Framtidsstegen) 

I samband med julutställningen ”Rosa Hallen” har jag fått glädjen att inreda ett rum med 

egen konst-målningar och installationer-som en del av ”Rosa Hallen” 

1/12-2012-31/1 2013).  I början av min anställning fick jag ett uppdrag att ta fram förslag på 

utställningsaffisch, som vi sedan utvecklat tillsammans. 

Utställningsansvarige Anders Olsson har givit separatutställningen ett fyndigt namn: ”Stefan 

inre rosa rum” (pilar visar hur man hittar till separatutställningen). 

Här finns t ex målningar i akryl och blandteknik, och ett antal installationer, t ex 

ett litet vattenfall med rosa rinnande vatten. Vidare: en rosa elefant och ett rosa hus. Ett 

antal ”minimålningar” som även de är på temat rosa kan  betraktas med förstoringsglas. (ett 

30-tal objekt). En av mina målningar heter ”Hotet” och symboliserar det faktum att färgen 

rosa  ibland tenderar att dominera, eftersom den är mycket stark. 

Utställningen ”Rosa Hallen” har blivit omtyckt,  och 5/12 skrev Smålandsposten en artikel 

med rubriken ”Utställningshallen i Alvesta fortsätter producera spännande utställningar, och 

just nu kan de konstintresserade invånarna lära sig mer kring färgen rosa” 

Det är mycket spännande att som konstnär få arbeta i Utställningshallen i stationshuset med 

olika utställningar, och man blir glad över att de lokala och regionala kulturtyttringarna 

ibland även förs till nationell nivå. 

Bland mina andra erfarenheter inom konstområdet kan nämnas som exempel: 

-Årets Vårtalare i Älmhult 2008, om konst och kultur) 

Min webbsite www.get.to/g12 med egen konst är sedan många år efter jurybedömning 

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

100 000 besökare per dag. 

Jag medverkar sedan 2007 i ”Konsthändelse på Yttre Vång” tillsammans med bla Arne 

Persson och Kaj Engström.  2011/2012 erhöll vi Kronobergs Läns kulturpris (se även 

www.yttrevang.se) 

Fler exempel på mina utställningar kan du se på min meritförteckning. 

Till sist en lustig liten händelse: en god vän till mig- kulturprofil i Älmhult  sa  

nyligen ”I stationshuset i Alvesta har dom en mycket fin utställningshall och  

ett trevligt antikvariat. Det kan jag verkligen rekommendera!”  

-Ja, svarade jag, jag är på väg dit för att jobba nu! 

 

Kontakt med Stefan: firstchoice.stefan@gmail.com 

- 

 

http://www.get.to/g12

