
Ingrid Sandberg f. 1960 i Karlstad. Sedan 1990 bosatt i
Lysekil.

Jag är en autodidakt som arbetat med bildskapande i någon form hela livet.
Har under många år jobbat som art director, grafisk formgivare och 
fotograf.

Under tidigt åttiotal var det textilkonst och tecknande som utgjorde de 
huvudsakliga uttrycksmedlen, men under en resa till Italien år 1990 
upptäckte jag akvarellmåleriet och fastnade direkt. Jag "målar" även 
ofta med kameran.
Sedan slutet av nittiotalet och framåt har jag i första hand ägnat mig åt 
att "porträttera" sådant som oftast betraktas som fult och ointressant. 
Det ligger en utmaning i att försöka hitta någonting vackert och spännande 
i den typen av motiv.

Efter att ha deltagit i olika samlingsutställningar så hade jag min första 
separatutställning i Lysekils konsthall år 2002. Den följdes av en separat-
utställning på Bohusgalleriet i Uddevalla år 2004, Galleri Villa Molander 
2006, Yerba år 2008, Arvika konsthall 2010, Preemraffs konstförening 
2010, Skaftö Folkets Hus 2014, Preemraffs kontförening 2014 och  
Galleri Vitt Brus i Uddevalla 2014.
 
Duoutställningar tillsammans med skulptören Maria Vallgren: Lysekils 
konsthall 2012, Galleri Konst i Karlstad  2013 och Marstrands rådhus 2013.

Samlingsutställningar i urval:  Bohussalongen, Bohusläns museum 
(jurybedömd), Höstsalongen, Värmlands museum (jurybedömd), Höstsalongen 
Rackstadmuséet, Arvika (jurybedömd), Krisitnehamns konstmuseum (jury-
bedömd),  Sommarutställning i Karlskoga konsthall, sommarsalonger 
och temautställningar i Lysekils konsthall, kvirrs samlingsutställningar, 
Galleri Lästvik i Dalsland, Ateljén Galleri i Uddevalla, Galleri KC i Göteborg m.fl.  
Jag är medlem i KRO (Konstnärernas Riksorganisation), Konstnärscentrum Väst, 
Värmlands konstnärsförbund, BUS och kvirr.

Kommande separatutställningar: Preemraffs konstförening och Forum i Munkedal 2015.

Representerad: Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun, 
Lysekils kommun, Arvika kommun, Karlstads kommun, Karlskoga 
kommun, Landstinget i Värmland. 

Mina bilder har köpts in av Värmlands konstförening, Värmlands läns 
landstings personalkonstförening, Lysekils konstförening, konstföreningen 
Artis i Munkedal, Aquarellen i Trollhättan, NÄL:s konstförening, Uddevalla 
sjukhus konstförening, Preemraffs konstförening, Veritas konstförening i Oslo, 
Metsos konstförening i Karlstad samt privatpersoner.

År 2002 hade jag glädjen att tilldelas Lysekils kommuns 
kulturstipendium.

Portfolio: www.insan.fotosidan.se
kontakt: ingrid_sandberg@telia.com


