Vi är fyra själar som har funnit varandra i det kreativa skapandet och
det enda vi riktigt har gemensamt är att bo på den vackra ön Ingarö
utanför Stockholm. Att skapa, att fånga ögonblick och kunna visa
dem för fler människor är något vi alla brinner för. Vi hoppas att
ni ska inspireras av vår utställning ”3 fotografer och en designer”
som bjuder på fotografier av ansikten, storstäder, naturen och
naturlig inredning och konst.

DAN HANSSON
Dan har arbetat som fotograf på Svenska Dagbladet från 1980 fram till 2012, men har nu
börjat som frilans i Stockholm. På SvD främst på dess kulturredaktion med kulturporträtt som
specialitet och under många år tillsammans med reporter Karin Thunberg hade ansvar för
söndagsintervjuerna. Det blev en utställning med just söndagsintervju porträtt på Galleri Kontrast i
Stockholm 2010. Året efter kunde hans bilder ses på Abecita konst museum i Borås i utställningen kända
profiler 2011. Till bokmässan i Göteborg hösten 2012 är Dan Hansson en av tjugo fotografer som i en
bild tolkar en vald dikt av Tomas Tranströmer i utställningen signerad Se människan. Denna utställning
går nu vidare runt på olika platser i Sverige och även utomlands.
Under 2011 följde Dan Hansson poeten Tomas Tranströmer det år som började med ett åttio års
firande och som avslutas med att Tranströmer fick Nobelpriset i litteratur.
Nu på PostNord kommer ett urval av Dan Hanssons porträtt att visas, kända och kanske mindre
kända ansikten.

FOTOGRAFIER PHOTOGRAPHS
Joyce Carol Oates
Lena Nyman
Tove Jansson
Lars Norén
Eric Ericsson
Maria Bonnevie
Herta Müller
Kristina Lugn
Jan Myrdal
Marie Göransson
Liv Ullman

Format

Price

70 x 100 cm

3.000 SEK

Mindre format/smaller format

2.000 SEK

KONTAKT CONTACT
Fotograf Dan Hansson AB
Eknäsvägen 6
134 64 Ingarö
Tel +46 70 634 50 23
Epost: fotografdanhansson@gmail.com
www.fotografdanhansson.se

GÖRAN WALLIN
För nästan 40 år sedan började jag med fotografering, ett arv som jag fått från min far som
lärde mig grunderna i fotografi, vid den här tiden var det analoga kameror och svartvit film.
Fotografi berikar våra liv på många sätt, det är en källa till stor konst, massor av bra bilder
har tagits under århundradet, fotografering också gett oss inspirerande tankar.
Jag hoppas att ni inspireras av mina bilder.
For almost 40 years ago I started with photography, a legacy I received from my father who
taught me the basics of photography, at this time it was analog cameras and black and white film.
Photography enriches our lives in many ways, it is a source of great art, lots of great imagery
has been captured throughout the century, photography has also given us inspiring thoughts.
I hope you will get inspired by some of my photos.

FOTOGRAFIER PHOTOGRAPS
Cities & Places
Format

Price

1. ”Liberty”, New York 		 70x100 cm

3.200 kr

2. ”Empire”, New York 		 70x100 cm

3.200 kr

3. ”Saxophonist”, Central Park New York		 70x100 cm

3.200 kr

4. Grand Arche del la Fratermité, Paris		 70x50 cm

2.200 kr

5. Cape Point, Western Cap, South Africa		 80x60 cm (Inkl. ram)

2.900 kr

6. Cape of Good Hope, Western Cape, South Africa		 80x60 cm (Inkl. ram)

2.900 kr

7. Old Harbour Crane, Gdansk		 50x40 cm

1.500 kr

8. Piazza delle Erbe, Verona		 50x40 cm

1.900 kr

9. Colosseum, Rom		 70x100 cm (Inkl. ram)

3.650 kr

10. Slussen, Stockholm 2014		 82x62 cm (Inkl. ram)

2.750 kr

11. Alley in Warsaw		 71x101 cm (Inkl. ram)

4.500 kr

KONTAKT CONTACT
Göran Wallin
Lillängsdal, Västra Ingarö
Tel. +46 709 18 49 95
E-post: sgk.wallin@gmail.com
www.photoinsider.se

Fotograf: Pelle Nilsson

CARIN CARLSDOTTER DENELL
Carin har fotograferat sedan barnsben och förlorar sig gärna i stunder av stillhet
och bland vackra stilleben. Oftast i naturen. Hennes bilder är tagna på Ingarö
där hon lever med sin familj.
Carin Carlsdotter Denell verkar som kommunikationskonsult, skribent och
fotograf och driver bloggarna aktivmedia.se, varmdomagasin.se och gustavsberg.nu.
På PostNord presenteras ett urval av Carins naturbilder.
Carin has been photographing since childhood and lose herself in moments of
stillness in beautiful nature. Her photos are taken at Ingarö where she lives with
her family.
Carin Carlsdotter Denell operates as a communications consultant, writer and
a photographer and runs aktivmedia.se, varmdomagasin.se and gustavsberg.nu.
At PostNord presents a selection of Carin’s natural images.

FOTOGRAFIER PHOTOGRAPS
Vass /Reed
Strå / Straw
Skogsmagi / Forest Magic
Björnö
Sten / Stone
Is/Ice
Björkvik
Stora sand

Format		

Price

Bild i ram/ picture in frame, 20x20 cm

800 SEK

Bild i ram/ picture in frame, 32x32 cm

950 SEK

Bild/ picture 50x50 cm, exkl ram/ excl frame

1.200 SEK

KONTAKT CONTACT
Carin Carlsdotter Denell
Aktiv Media AB
+46 (0)70 733 3144
carin@aktivmedia.se
www.aktivmedia.se

LINA BY THE BAY
LINA ERIKSSON
Lina är bosatt på Ingarö vid en vik. Hon är designer och hittar sin inspiration
från skog och hav som finns runt knuten. Hon har en förkärlek för återbruk.
Genom de ting hon finner på sina oändliga skogspromenader skapar hon
möbler, tavlor och prylar.
Nu på Post Nord visar hon ett urval av produkter hon tar fram vartefter
hon finner material.
Lina is situated on the island Ingarö by a bay. She’s a designer and finds her
inspiration in the forest and by the a ocean which is just around her corner. She’s
also very fond of recycling and upcycling of all kinds of materials. Through all
the long and daily walks in the forest she picks up branches, wood, pine cones
and creates furnitures, paintings och other products out of it. Here at Post
Nord she shows a few things that she’ve made during the years.

BESTÄLLNINGAR ORDERS
Jag tar emot beställningar på produkter gjorda av naturmaterial.
Jag är öppen för alla typer av förfrågningar. Hittills har jag gjort
drivvedstavlor, enklare möbler, brevlådor, kransar och mobiler.
Som exempel så tar jag från 400 kr och uppåt för drivvedstavlorna
beroende på upphängningslöning och storlek på planka.
Varmt välkomna!
You are welcome to make orders if there’s anything specific you would like
me to make in drift wood or some other material. I make paintings, smaller
furnitures, mailboxes or actually, whatever I or you come up with. So please,
don’t hesitate to give me request. As an price example; the driftwood
paintings cost from 400 SEK and more depending on the size of it.

KONTAKT CONTACT
Lina by the bay
Lina Erikssson
Tel +46 708 436 828
Epost: lina@linabythebay.se
www.linabythebay.se
ig: linabythebay

