
WiMiart AB     

WiMiart startade 2017 som ett inspirationsprojekt där två vänner och yrkeskvinnor, 
förenade av ett socialt patos och kreativitet, valde att inleda ett samarbete. 

Sedan 2022 äger och driver vi gemensamt WiMiart AB. Vi skapar och ställer ut 
bildberättande konst som fångar ögat och sinnet. Konst där bild, film och text 
samspelar och förmedlar budskap och känslor.  

Vår vision är att beröra, inspirera och utmana. Vi vill skapa mötesplatser och tid för 
reflektion och diskussion kring det som är viktigt i livet och samhället, men också 
möjlighet att njuta av det som är vackert. Våra utställningar ”Minnesresan” för att 
motverka ensamhet inom äldrevården samt det nyligen uppstartade konsttemat om 
ålderism är två exempel på vårt sociala engagemang. Vi skapar just nu också 
bildberättande konst med utgångspunkt i de fem elementen enligt traditionell kinesisk 
medicin, ett av våra mer naturpoetiska teman. 

WiMi står för vi och jag. Vi tror på samarbete och att det vi skapar ihop blir mer och 
bättre. Och ändå, utan jag:et inget vi. Vi ser det tydligt i vårt samarbete. Genom 
gemensamma, men också olika infallsvinklar, summerar alltid resultat till mer än när vi 
arbetar var för sig. Vi är båda delaktiga och bidragande genom hela processen från 
projektidé, konceptualisering av konstteman, fotografering, bildbehandling, 
komposition och skrivande.  

Bakom WiMiart står Ewa Malmsten och Kattis v Wachenfeldt. Tillsammans har vi lång 
erfarenhet och kunskap av fotografering, formgivning, bildkommunikation, samtal och 
skrivande. Vi har också bakgrund i och förståelse för både det privata näringslivet och 
offentlig sektor, liksom från stora och små företag och organisationer. 

För mer information besök gärna vår hemsida och vårt konto på instagram; 

www.wimiart.se   

instagram/wimiart 

  

http://www.wimiart.se/
https://www.instagram.com/wimiart.se/?hl=sv


Ewa Malmsten – FOTOF’RALLA AB 

Ewa har ett helt yrkesliv bakom sig som frilansande fotograf i den egna verksamheten 
FOTOF´RALLA AB.  

Från att inledningsvis ha arbetat främst som studiofotograf med porträtt har jag 
medvetet valt att utvecklas mot och fördjupa mig inom digital kommunikation. Både i 
de uppdrag jag tar och via fortbildning inom samhällsentreprenörskap och 
projektledning. 

Det som driver mig i min profession är mötet med människor, min nyfikenhet och 
utmaningen att berätta med bild. Arbetssättet är alltid ett första möte utan kamera, 
där förtroende skapas och vi gemensamt hittar och konkretiserar vilka behov som 
finns. Med tryggheten det ger blir det sedan ett inspirerande jobb att skapa autentiska 
och varumärkesstärkande bilder och filmer. 

För komplett bio se vidare i min profil på linkedin; 

https://www.linkedin.com/in/ewamalmstenbildkommunikat%C3%B6r/ 

 

Kattis v Wachenfeldt – Striking AB 

Kattis har en bred utbildnings- och yrkesbakgrund som spänner från ekonomi och HR 
över formgivning och skrivande till omvårdnad och kroppsbehandlingar. Hon arbetar 
både som anställd inom vården och i egen verksamhet, Striking AB, med kreativa 
projekt och som kroppsterapeut. 

Allt jag hunnit med i arbetslivet bygger den jag är idag. En nyfiken och närvarande 
människa som har lätt att skapa förtroende och få kontakt med människor i olika 
situationer. 

Mitt ledord är meningsfullhet! Det genomsyrar allt jag väljer att ägna min tid år. 
Meningsfullt för mig och för andra på olika sätt. Jag drivs av att möta och samtala med 
människor. Att stötta, coacha och se mina medmänniskor växa och utvecklas. 

För komplett bio se vidare i min profil på linkedin; 

https://www.linkedin.com/in/kattis-katarina-v-wachenfeldt-striking/ 

https://www.linkedin.com/in/ewamalmstenbildkommunikat%C3%B6r/
https://www.linkedin.com/in/kattis-katarina-v-wachenfeldt-striking/

