
 

 

 

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 
Bildlärarutbildningen, Scenisk produktion, Ljudteknik och Spela 
teater på Örebro Universitet. Matematikens roll i konst och arkitektur 
på Högskolan i Kristianstad, Projektledning på Jönköpings 
universitet, Webbutveckling på Luleå tekniska högskola. 

VIDAREUTBILDNINGAR 
Collografikurs samt fotopolymerkurs på bl.a. Grafiska Sällskapet i 
Stockholm. Skiktmåleri på Österlen folkhögskola. 

GRAFISKA UPPDRAG I URVAL 
CD-omslag: Rescape 
Logotyper: Goals by Steffie, Micke Nöje, Ditt nöje,  

Kul med Kultur, Nå’t Annat 
Affischer, Nå’t Annat, Högsjö Kultur- & teater- 
broshyrer, flyers: grupp, Ditt Nöje 
Områdeskartor: Breviks kurs- & lägergård 
Hemsidor: Vingbild, Högsjö kultur & teatergrupp, 

Karate Dojo, Antix, Kul med Kultur 

YRKESERFARENHET 
2010  Lärare Fotografisk bild A, Kjesäters fhsk, Vingåker 
2012-13 Bildlärare Interkulturella enheten, Katrineholm 
2014-  Egenföretagare 
2015-19 Bildlärare, Tallåsskolan Katrineholm 
2017  Kursledare konstläger, Vikbolandet 
2018  Sommarkonstskola Vingåkers kommun 
2019-  Skapande skola 
2019-20 Bildlärare Kulturskolan, Katrineholm 
2020  Sommarkonstskola Flens kommun 
2022  Sommarkonstskola KFV 
2022  Kursledare konstläger, Vikbolandet 

UTSTÄLLNINGAR I URVAL 
2010 Konst på elskåp, konstvandring i Stockholm 
2013 Decembersalong 2013, Katrineholm (jurybedömd) 
2014 Fiskhussalongen, Nyköping (jurybedömd) 
2015 Vårsalong 2015, Vingåker (jurybedömd) 
2017 Sultans, Vingåker (separatutställning) 
2018 Fiskhussalongen, Nyköping (jurybedömd) 
2018 Konstmagasinet, Katrineholm (separatutställning) 
2018 Lagår’n i Ullsta, Stjärnhov (jurybedömd) 
2019 Sörmlandssalongen (jurybedömd) 
2021 Överlevnadskonst, Säfstaholms slott (samlingsutställning) 
2021 SOS samlingsutställning, Konstmagasinet, Katrineholm 
2022 Sörmlandssalongen (jurybedömd) 

JOHANNA BOLIN CV & PERSONLIGT

konstnär 

JOHANNA BOLIN 
född 1979

Konstnär och grafiker verksam i 
Vingåker sedan 2004. Jag har 
jobbat som bild- och matematik-
lärare i ca 10 år men från och 
med hösten 2019 är jag egen-
företagande på heltid. 

Jobbar främst med olja på duk, 
grafik och Resin Art. Jobbar även 
ibland med collage och mixed 
media och skulptur. Genom min 
utbildningar har jag en bred 
kompetens inom bild och konst 
och jag har i olika sammanhang 
utbildat, coachat och lett både 
vuxna och barn sedan 90-talet.



 

konstnär 

JOHANNA BOLIN 
född 1979 
Verksam i Vingåker

Ateljé: Kjesäter Stallet 
643 92 Vingåker 

0734-22 59 30 

facebook.com/
KonstnarJohannaBolin 

johanna@artbybolin.se 

artbybolin.se 

kulmedkultur.se

Har utöver dessa utställningar haft flera egna separatutställningar, 
samlingsutställningar och öppen ateljé med SOS konstnärsgrupp i 
Vingåker, samt egen öppen ateljé vid flertalet tillfällen. 

OM MIG SJÄLV 
Arbetat som bildlärare i 10 år och startade min enskilda firma 2014. 
2019 sade jag upp mig och satsade på konstnärskapet på heltid 
(Första året som frilans hade jag dock kurser på Kulturskolan i 
Katrineholm). I min ateljé håller jag kurser i bl.a. skiktmåleri, 
linoleumsnitt, gelé print, färglära och gjutning i alginat och gips. 
Genom min lärarutbildning har jag en bred kompetens inom 
bildområdet så kurserna är främst på grundnivå, men jag ger även 
fördjupningskurser i de tekniker jag själv utövar som konstnär. 

Inom eget skapande använder jag främst teknikerna olja på duk, 
Resin Art och grafik. Motiven pendlar mellan detaljerade, realistiska 
målningar och tryck och abstrakta Epoxitavlor. Jag tycker om att 
ha just denna blandning av olika tekniker då de olika processerna 
ibland är snabba och är svåra att styra i slutresultat, och ibland är  
tidskrävande i t.ex. detaljerade oljemålningar där vartenda 
penseldrag är viktigt. Jag har även byggt upp hemsidor åt företag 
och skapat trycksaker, logotyper och annat grafiskt material. 

Redan innan jag blev lärare så jobbade jag många år med både 
vuxna och barn. Sedan -97 har jag jobbat på en kurs- och 
lägergård med sommarläger, grupp- och personalutveckling, 
konstläger och konstkurser.  

För ett par år sedan startade jag och tre konstnärskollegor gruppen 
Kul med Kultur. Numer är vi fem personer i gruppen. Vi erbjuder 
lovverksamhet och Skapande skolaprojekt inom områdena konst, 
drama, podd, textilslöjd och nu senaste året även dans. Skapande 
skolaprojekten Skapande händer, Magiska Mönster och Roliga 
Tryck driver jag tillsammans med konstnären BrittMarie Järnström 
Lindell. Vi anordnar också Pop Up-verksamhet på helger och lov, 
samt erbjuder workshops på t.ex. personaldagar. Vi har jobbar 
mycket i Flen, Katrineholm, och Vingåker med vår lovverksamhet 
och med Skapande skola har vi mest varit i Sörmlands kommuner, 
men även längre bort så som i Linköping, Stockholm, Kristianstad 
och Upplands Väsby. I min ateljé på Kjesäter (Kjesäter folkhögskolas 
gamla lokaler, skolan lades ner 2011), erbjuder vi också 
sommarkurser och dagkonstläger. Kjesäter var mitt första ordentliga 
lärarjobb och i sommar får jag äntligen jobba på folkhögskola igen. 
Då leder jag nämligen en sommarkurs på Ädelfors folkhögskola. 

Förutom lärarjobbet har jag under 13 år varit aktiv i Högsjö- kultur & 
teatergrupp. Mina första år skötte jag scenografin tillsammans med  
snickare men övergick efter några år till att ansvara för ljud & ljus, 
hemsida och trycksaker. Hoppade också vid några tillfällen in och 
skådespelade och regisserade, men trivdes bäst bakom scen.

JOHANNA BOLIN CV & PERSONLIGT

Kontakta mig gärna  
om du vill besöka min 

ateljé i Vingåker.  

Jag nås snabbast på 
0734-22 59 30.
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