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Konststigen i Lainio är e�  försök a�  nå ut och visa upp den mångfald och 
kreativitet av konstnärligt skapande som fi nns i byn. Kanske är det ljuset, 
stillheten och naturen som framkallar skaparlusten och låter kreativiteten 
fl öda. 

Tidigare var brukskonsten en o� a en förekommande konstart. I vart och 
vartannat hem vävdes, stickades, täljdes, virkades och broderades det. E�  
exempel är grytlapps-utställningen på Erkkis äng bredvid älven.
 Idérikedomen och glädjen blir synlig i färg och form.

Lainioälvdal omfa� ar å� a samhällen: Övre Soppero, Nedre Soppero, 
Silkkimuotka, Lannavaara, Lainio, Hukanmaa, Särkimukka och Kangos.

Här presenteras alla konstnärer, bosa� a eller med rö� er i Lainio. Tanken 
är också a�  varje år bjuda in gästande konstnärer.  I år är det Jan Vajstedt 
från Kiruna. 

Konstnärerna har med egna ord beskrivit sig, si�  skapande.

Arrangör är föreningen MoKK 



Doris Thornlund 
Jag greps för några år sedan av en lust a� experimentera i konst i olika 
former. Motiven hämtar jag bland annat från mi� ursprung i Lainio där 
kon har ha� en central betydelse för försörjningen och tryggheten och 
därmed få� stå modell för experimentlusten.

kolossal koglädje

bakom kobak



Anna Gabriele Salchner
Utifrån min erfarenhet, synen på kvinnan, media samhället och livet 
med döden försöker jag a� förmedla mina tankar genom konsten.



Bri�a F. Johansson
Intresset a� skapa i bild och form har följt mig sedan jag var liten, vilket 
gjorde a� jag började ställa ut i Österrike i början av 90-talet. Jag är till 
största delen autodidakt men har även gå� en hel del kurser för a� lära 
mig olika tekniker.
Människan och naturen intresserar och inspirerar mig och ingår o�a i 
mina verk. Det är associationsrika verk o�a i blandteknik, olika material 
som handlar om reflexioner över naturen, livets paradoxer, mänskliga 
relationer, närhet och kärlek.

utan titel 1



Jan Vajstedt
När det gäller mi� konstnärskap så är jag så kallat ”Autodidakt”, det 
betyder med e� annat ord a� jag är självlärd. Jag jobbar med olja, ak-
varell, teckning och grafik. Motiven till mina alster hi�ar jag o�ast i vår 
fantastiska natur, man upphör aldrig a� förvånas av vår �ällvärld med 
alla dess ski�ningar.
Men jag har även en ganska stor förkärlek till hemstadens äldre bebyg-
gelse, och då kanske i första hand dom gamla kåkarna i bolagsområdet. 



Ulrich Heidenwag
Född och uppvuxen i Wien, för tillfället bosa� i Lainio. 
Jag är fascinerad av naturen. Här i norra Sverige finns det ännu e� över-
flöd av den och jag försöker så go� det går, a� fånga den med kameran.



Ida Maria Johansson
Stockholm, Studium, Cambridge, Anglia Ruskin
Ida Maria Johansson aka Syster Alltid
Varsågoda, min ventil av färg som får presentera mina faser, behov och 
idéer. 
närhet, stillhet, närvaro, samvaro.

”granma”



Sara W Eriksson
Född och uppvuxen i Lainio, bor nu i Uppsala men jag har o�a min 
hemby i tankarna. Jag tog mina första bilder i Lainio för 8 år sedan, jag 
inspirerades av naturen och min familj, det gör jag fortfarande. Då och 
då reser jag hem och hämtar mer inspiration. Andas in den friska lu�en, 
kikar in i sökaren och känner lugnet. 



Ruth Nygård
Ruth har sedan barnsben varit intresserad av all slags handarbeten, bla 
brodera, väva, sticka och virka. Väva är favoritsysselsä�ningen. Här 
visar hon prov på några tavlor hon har vävt.

fiskare

älv



Birgi�a Ylipää
Birgi�a har börjat intressera sig för handarbeten sedan hon var liten. 
Stickning är en stor favorit. Birgi�a har även vunnit en del pristävlingar 
inom stickning.



Lena Ylipää
Jag är en stugunge som blivit Lainiobo.       
Mina arbeten handlar om folk och företeelser.  
Var så god och si� i konsten en stund!     

familjen ”pimpla”



Anita Ylipää   www.thisisy.com

Gillar torrkö�, pepparkakor och snus. 
Trivs i Laino, Berlin och Polen.
Åker gärna skidor, spelar spel och ritar.
Utbildad på Konstfack i Stockholm. 
Sysslar med design, konst och a� se sig omkring.
Gillar inte a� bära tung ryggsäck, höga ihållande ljud och kryp som 
kryllar.

rastplats -76

skidtävling -78



Lainio Hembygdsgille    
Lainio Samfällighetsförening

Medverkande

1. Design och hantverk på Utmaningen,   
    fredag 23 och lördag 24 juli.

2. Doris Thornlund

3. Grytlappsutställning

4. Jan Vajstedt, Anna Gabriele 
    Salchner, Ulrich Heidenwag  
    och Bri�a F. Johansson

5. Ida Maria Johansson

6. Sara Eriksson

7. Ruth Nygård och Birgi�a Ylipää

8. Anita Ylipää och Lena Ylipää 

Arrangemanget genomförs med stöd av; 


