
Konstrundan Österlen, 2022 

Välkommen på vernissage! 

Horizon 

Linnea Frank, internationellt erkänd fotograf och fotokonstnär, bosatt i Sydafrika 
sedan 2014, är nu hemma i Ystad igen, inför Konstrundan Österlen. I år arrangerar 
hon sin största utställningen någonsin, med många nya verk på flera olika metaller.  

Nyheter för året är fotokonst, tryckt på svart metall, och för första gången har hon 
med sig ett unikt verk. Efter tretton år i fotokonstbranschen kände Linnea att det var 
dags att ta fram en one of a kind-tavla. Övriga tavlor ligger i begränsade upplagor. 

Som tidigare år finns även limited edition-konstverk på guld-, koppar- och 
silvermetall samt ett stort urval med inramade paper-prints. 

Förra sommaren ställde hon ut på House of Success och i år ställer hon ut på 
Förlagshuset Siljans Måsars nya lokaler, i Ystads nya industriområde. 

Utställningen “Horizon” invigs med vernissage, torsdagen den 14 april, där det bjuds 
på bubbel och tilltugg. 

Tid: 18.00–21.00 

Plats: Förlagshuset Siljans Måsar, Platinagatan 4, Ystad 

Öppettider under Påsk:  15–18 april, kl 10–17. 

www.linneafrankart.com 

Om Linnea 

Linnea Frank är en svenskfödd konstnär som för närvarande bor i Kapstaden, 
Sydafrika. Hon är mest känd för sin unika fotograferingsstil, både inom 
modebranschen och även hennes slående (och ofta mycket stora) begränsade upplaga 
av fotokonst på metall. 

Efter sina studier i Ystad tillbringade Linnea tre år som assistent till den svenska 
fotografen Bingo Rimer, innan hon öppnade sin egen studio mitt i Stockholm. Där 
växte hennes kundbas snabbt ut till en varierad grupp av varumärken och artister, 
inklusive musiker som Wyclef Jean samt konstsamarbete med & Jack Daniels 
Whisky. 

http://www.linneafrankart.com/


År 2014 började ett nytt kapitel: Linnea bestämde sig för att sälja allt hon ägde och 
flytta till den kreativa och färgstarka staden Kapstaden i Sydafrika. Detta har visat sig 
vara ett oerhört positivt beslut för hennes arbete, då det har lagt till, inspirerat och 
påverkat många av hennes verk med afrikanskt bildspråk och dess symbolik. 

Linnea har sedan flytten till Sydafrika jobbat med stora märken och profiler, bland 
andra Bianca Ingrosso och hennes sminkmärke Caia, Petra Tungården och hennes 
klädmärke Adoore, klockmärket Daniel Wellington, NA-KD med flera. Linnea har 
även nyligen signerat ett samarbetsavtal med ett galleri i Tyskland som kommer att 
sälja hennes limiterade upplagor på metall. Flera andra gallerier säljer redan hennes 
konst världen över. Nu ser hon fram emot att få träffa gamla och nya bekanta under 
påsken i Ystad! 

Välkommen! 
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