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Meriter i urval 
• 2019, 2017 - Galleri Lorentzon, Stockholm
• 2019 Affordable Art Fair  (AAF) Milano
• 2019,2018 – FABRIKEN i Bästekille, Österlen
• 2018 – AAF, Hong Kong, London, Amsterdam
• 2018 – Konstprojekt trapphus, Sthlm
• 2017, 2019 – Galleri Melefors, Linköping
• 2014, 2015, 2016, 2018 - Galleri Ulfsunda slott 
• 2015-2016 – TV4 Malou efter tio
• 2016, 2017 – the perfectworldfoundation –

välgörenhetsauktion
2016 – Soloutställning, Göteborg
• 2018, 2016 – Galleri Gustafsson, Trollhättan 
• 2016 – Jäders kyrka, Eskilstuna 
• 2015 & 2016 - Stockholms konstsalong –

tilldelades Kreatimas stipendium 2016
• 2016, 2018 – Kronovalls slott, Österlen påsken
• 2015 – Carrousel du Louvre, Paris 
• 2015, 2017, 2018, 2019 - Affordable Art Fair, 

Stockholm 
• 2015 – Galleri SoStockholm m Marika Lang 
• 2013 – Salems bibliotek
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”Ett verk ska väcka känslor”, säger Karin. 
Hon utforskar i sitt skapande, utforskar 
vad det är att vara människa i vår värld. 
Karin är ständigt i utveckling och ger sig 
inte förrän känslan sitter där. 

Motiven skiftar, det är snarare färgerna, 
impulserna, den direkta känslan och 
kraften du känner igen Karins maner på. 
Hon kallar det figurativt abstrakt ”Ett verk 
får inte vara för färdigt, det ska fortsätta 
hos betraktaren. Som en bok du läser och 
skapar egna bilder till”, säger hon. 

En livskris bidrog till Karins helom-
vändning att leva fullt ut i konsten.  Hon 
har fått fin uppmärksamhet för sitt 
uttryck både i Sverige och utomlands. 
Att bidra är en viktig del och hon arbetar 
löpande  med välgörenhetsprojekt.  Bl a 
jontefonden, cancerfonden, bygg broar 
the perfect world foundation, fadder för 
elefanter mm. 

Karin finns också som föreläsare hos 
Talarforum. ”Mellan penslar och vägval” 
pratar om kreativitet och skapande, att 
våga bryta mönster.  Medverkat i 
Sunshinepodden #98 och intervjuad 
i”Stora Peppboken”. 2020 släpps hennes 
första bok


