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Evert Lindfors/Skulptör/Måleri
Evert Lindfors växte upp i Visby under små förhållanden i en syskonskara med sju 
barn. Han flyttade 1946 till Stockholm och reste tillsammans med konstnären Harry 
Moberg 1947 till Frankrike, där han utbildade sig på École des Beaux-Arts i Paris. 
Han arbetade från mitten av 1950-talet som målare i Lacoste i Provence i Frankrike. 
Mot slutet av 1960-talet övergick han till skulptur i terracotta. Han träffade Torsten 
Renqvist i Paris 1968 och de båda arbetade därefter tillsammans med skulptur i 
Lacoste. Han var till sin död gift med målaren Barbro Blomqvist-Lindfors (1930–
2017) och bodde i Lacoste och på Djurö utanför Stockholm.

HISAKO MIZUNA, keramiker
Hisakos keramik är gjuten i vit eller infärgad porslinslera. Med hjälp av mitt organiska 
formspråk och matta rena ytor vill jag uttrycka varma och harmoniska känslor.
Är representerad på Röhsska Museet, Museum of modern ceramic Art Gifu, Japan.
Medlem i Blås&Knåda. och G-studion, Gustavsberg .

MARI KOORT, skulptur. 
Arbetar främst i material som betong, brons, stengips och lera. 
Målar både figurativt och abstrakt i akryl och olja. Fotografi som utvecklas digitalt.
Utbildningar bl.a. Nyckelviksskolan och Konstakademien i Tallinn. 
Medlem i Värmdö Konstnärer samt KRO / Medlem i G-studion, Gustavsberg
 

EVA SKARBÄCK, Keramiker/Glas fat
Eva är verksam på Djurö och har varit yrkesverksam som keramiker sedan 1990. Hon 
arbetar med keramik, porslin och glas för att hon uppskattar materialets formbarhet 
och det motstånd som det erbjuder. Konstrasterna som det skira porslinet ger mot det 
färgstarka och robusta lergodset. Har bl.a. ställt ut på Mobila Konsthallen, Arvika 
Konsthantverk, Liljevalchs vårsalong, Sintra, Kaolin och Blås&Knåda. 
Medlem i Blås&Knåda.

Göran Lennstrand /Målare/Skulptör
Svensk målare och skulptör. Hans måleri skapar en imaginär verklighet och visar hur 
något kan skildras visuellt på en plan yta. Göran skulpterar ett föremål, som han även 
presenterar i form av en oljemålning eller akvarell. Ur dessa bryter han ut några, som 
får en abstrakt slutlig form. Är representerad på Moderna museet.


