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THOMAS MORKVIST*

Tekniker: Keramik, måleri, 
skulptur, installationer och ljud.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från Uddevalla centrum, kör 
norrut på Fjällvägen, sväng 
vänster vid skylt Hällerstugan/
Sjöändan. Kör ca 700m sväng 
höger mot Sjöändan, första huset 
på höger sida.
Sjöändan 106, 451 93 Uddevalla
076-234 88 06
thomas@morkvist.se
www.morkvist.se

Öppet påsk, inklusive 
annandagen*

J ag arbetar förutsättningslöst och jag låter mig påverkas av 
materialens vilja, vi brukar  komma överens om vart vi ska. 
Experimentlustan finns ständigt närvarande och är en bra 

kompis till materialen och mig.
Välkommen och upplev min värld både utomhus och i den 

nya ateljén.
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M ålar naturens närvaro, dess hud. Ljusspel som 
leder blicken över lena klipphällar, vilar i 
tidlösheten. Iakttar och förundras över floran 

som rikligt blommar där den får fäste.Lyssnar till 
trädens sång, markens melodi.

Naturen är en outsinlig inspirations-och kraftkälla, 
och det skänker förtröstan att känna årstidernas 
växlingar i en evig rörelse, formad av livet självt.

I bohuslän är jag uppväxt och detta mitt landskap 
har präglat mig. Att se hur ljuset lyfter fram de vackra 
skärgårdshusen som berättar sin historia om de 
människor som levt och strävat där. Havet som 
tagit och gett liv.Snäckan i min hand,musslan som 
skimrar i tången. Det stora i det lilla.

Livets resa, den inre och den yttre, är fantastisk.

Tekniker: Akvarell, teckning, 
måleri, design.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från E6:an i Ljungskile svänger 
du av mot Ulvesund och följer 
vägen ca 5 km. Ateljen ligger på 
höger sida, litet vitt hus invid vitt 
boningshus. Parkering sker vid 
Restenäs Ö, gästparkering på 
vänster sida.  
Ingen parkering vid huset.
Restenäs 503, 459 93 Ljungskile 
carolinpoulot@hotmail.com
072-310 26 07

Öppet påsk, inklusive 
annandagen*

CAROLIN POULOT*
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