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Past & Present är en utställning där jag 
blickat bakåt och skapat något nytt i ett 
annat medium. Under 2020 har jag ägnat 
mig åt måleri men jag har även djupdykt 
i gamla fotografier och skapat helt nya 
bilder, digitala verk. I utställningen visas 
även traditionell grafik (ex koppargrafik)

mer info:   www.artistannasaga.se
tel. 0707-288 211 för ex andra öppettider



Past & Present 
Verkförteckning

1. Hello & Good buy leave 

Fyra talvlor sammansatta till en. Teknik: målning och screentryck 700 kr/st, 2 500 kr för alla

2. the Beach.   målning och screentryck      3 200 kr

3. No one take notice of the exit door, digitalt verk utan upplaga        500 kr

4. Hanging around  blandteknik       5 800 kr

5. Trots I   porträtt i akryl 40x40 cm     3 100 kr

6, Trots ll.   porträtt i akryl 40x40 cm     3 100 kr 

7. In my mind   porträtt i akryl 40x40 cm     4 500 kr

8. Försäkra  porträtt i akryl 60x80 cm     4 900 kr

9. Fånga  porträtt i akryl 60x80 cm     4 900 kr

10. Fängsla  porträtt i akryl 60x80 cm     4 900 kr

11. Förnimma  porträtt i akryl 60x80 cm     5 800 kr

12. Dreamscape.  målning och screentryck     3 100 kr

Inre rum - till vänster

Studie av en ubåt  äggoljetempera, 50x45 cm,      6 800 kr
Min värld,   kartongtryck, ett unikt exemplar    3 800 kr

Vägg rak fram 

a laundry of magenta.  Screentryck (1 ex)     3 800 kr
Reflektion,    koppargrafik, unikt tryck    2 800 kr

Vägg till höger

3 digital verk:
Playground
Road choices
Sky of clothespins and concrete

Trio ovan kommer att ingå i en begränsad upplaga 
Fine Art print/ Gicléetryck 30 x 40 cm, 3 100  kr/st

Verken på utställningen är mindre fotografiska kopior utom upplaga, pris 500-1600 kr/st.

Det finns fler grafiska verk och fotografier i den sk ”grafikstacken” som du kan bläddra bland.

Samtliga verk kommer kunna köpas via kommande webbshop artistannasaga.se


