
Ulrika Aneer CV

Utbildningar
MA Järn & Stål-offentlig gestaltning, Steneby-GU   -9-10,  -11-12

Konstsmide- metallhantverk, HDK- Stenebyskolan             -97-00

Skulptur, Dômen konstskola               -96-97 

Konsthantverk- metall, Hantverkets folkhögskola      -94-96 

Damskrädderi, gesällbrev      -88-89

                                          

                                   
Utställningar i urval
Not Quite FAQ, ”Mutti” -20

Quite Small ”Begynnelsen, stationen, paradiset”          -20

Holländeriet Not Quite, Kärnfamiljen -19

Kristinehamns konstförening, ”Förundringskammare”    -18

Not Quite Fosterland ”Angelus”    -18

Åmåls Konsthall, Vårt Land, ”Nyckelskåp”    -18

Nordisk Salong Dunkers Kulturhus ”From Waste to Wonder”    -17

Not Quite, ”Automatic- har ni svårt att sy rakt?” -17

Göteborgs Botaniska trädgård, ”From Waste to Wonder” -17

Göteborgs Konstförening, ”Förundringskammare” -16

Bruket Fengersfors,”Bejakningsrum” -16
Dalslands konstmuseum, ”Material in motion” -15

Göteborgs Konstbiennal Extended, ”Historieverket” -15
Galleri Ironmade Göteborg, ”Från rymden, ur djupen” -15

NotQuite konsthall, 20-14 -14

Göteborgs Konstbiennal Extended, Not Quite satellit          -13

Ironmade Göteborg, Midvinterljus   -13

Innovatum Trollhättan, Noabs smedja, ”Borta”        -13

Wasa Konsthall Göteborg, ”Next Stop” -12

Trädgårdsföreningen Göteborg, Examensutställning -12

Steneby Konsthall, Examensutställning -12

Konsthantverkarna Stockholm, ”Honeymoon”  -10 

Lokstallet, Strömstad -09

Borås museum (med gruppen ”360°- Konst för utemiljö”) -09 

Röda Sten (med Not Quite) -08 

Not Quite skulpturpark: ”Not Quite at Home” -08 

Valsverket, Wij trädgårdar: ”Not Quite Valsverk” -08

Bohusgalleriet: ”Under luppen” -07

Not Quite utställningshall:”Köttigt, fint, användbart”                      -06

Åkerby skulpturpark -06



Östfold Kunstnärscenter (Norge): ”Grenseland”                    -05 

Kazoom (Malmö): ”Not Quite flora och fauna”                                              -05  

Riksutställningar: ”Hundra tankar om konsthantverk”                     -05-08 

Sandvikens konsthall: ”Hakkapäälittan sovrum” -05 

Emåns Ekomuseum (Bodafors)  -04

Stockholm Art Fair (Galleri Moroten)  -02 

Falköpings konsthall -02

Galleri Moroten (Stockholm) -02 

Kaleido (Uppsala)          -01

Inköpt av:
 

Röhsska muséet Göteborg, "Bordskrokan med svan", inköpt 2010

Värmlans läns landsting, ”Snödrottningens godispokal”, inköpt 2013

Offentliga utsmyckningar:

Källtorps vårdcentral (Trollhättan): ”Väggens hemlighet”                 -06

Tösse kyrka: ”Gråt inte mer Maria”, påsken gestaltad av fem 

konstnärer          -09

                                                    

Medlem i:

Not Quite Ekonomisk förening

Kif/Kro

KVHC

Projektledarskap de senast åren:

Sömnadsförmedlingen: ett pågående projekt som syftar till att 

vägleda och matcha utrikesfödda sömmare med lokal svensk 

textilproduktion, detta för att skapa en hållbar framtid både 

socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Jag är projektledare 

tillsammans med Emelie Rygfelt Wilander. 



KNEG: ett pågående projekt om i alla bemärkelser hållbara kläder. 

Formgivna i tätt samarbete med kulturhantverkare, tillskurna av 

ekologiska och rättvisemärkta tyger och producerade på landsbygden 

av ny-och gammelsvenska skräddare. Jag är projektledare.

Epifytiska sällskapet: Projekt i vilket 23 Not Quite-medlemmar 

undersöker begreppet ”Epifyt” ut ett biologiskt, filosofiskt och 

mellanmänskligt perspektiv.Projektet avslutades med en utställning 

på Göteborgs Botaniska Trädgård. 

Jag var projektledare tillsammans med Malin Palm.          2016-17 

Projekt:

Apparaten- Not Quites Mekaniska Teater
Om vart en bäck kan leda. Det började med vatten, det har det 
alltid gjort, men vad kommer sen? Not Quite bjuder på en 
berättelse där materialen dansar i skogsbryn och på 
fabriksgolv. 2019

GIBCA extended; ”Historieverket”: Hantverksfestival 

och Brödsalong i Åmål       2015

   

Workshops:

Måla och bygg i papp och papper med inspiration från 

modellteaterns värld, workshop för barn    2016-19   

Kalas utan gränser smidesworkshop för alla       2016

GLUPSK smidesworkshop för barn       2016

Smidesworkshops för vuxna                          2014-16

Hantverksworkshops tillsammans med nyanlända i Åmål hösten  2015

(En del av Europe Grand Central)

GLUPSK Fina grejer av återvinningsmaterial       2015

Papper och plåt, återvinninsworkshops för barn        2014

Andra pedagogiska arbeten:



Handledare för 4 praktikanter i projektet KNEG  2017-2020

Handledare i sömnad, tryck och färgning på ”Trappa upp Mellerud”, 

ett integrationsprojekt med utrikesfödda kvinnor   2019 

Handledare på YKB för utrikesfödda sömmare, Steneby   2019

Handledare på Järn och Stål, Steneby         2019

Handledare på Järn och Stål, Steneby         2017

Opponent på Järn och Stål, Steneby         2015

Lärare i mönsterkonstruktion och sömnad Steneby       -08-09

Ulrika Aneer

Ämnebyvägen 19

662 95 Fengersfors

0730-60 90 77

ulrika.aneer@gmail.com

www.ulrikaaneer.se

www.knegklader.se

http://www.knegklader.se/
http://www.ulrikaaneer.se/

