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Om min konst Jag berättar om livet, ibland på papper, ibland i foto och ibland på tyg. Färgen och 
materialet får stå för det jag vill säga. Det är i färgen, kulören, som jag tolkar livet. Det är i stunden 
som målningen föds. Jag målar och fotograferar på känsla och jag gillar det.

Ibland flyttar bilderna till tyg. Blir grafik på kudde. Då blir det nya möten. Bilden går att ta på. Den 
får en fram och baksida som den inte hade tidigare och kanske en ny betydelse.

Det som intresserar mig är rörelsen i musiken, samspelet i naturen och känslorna i människan. 
Musiken för dess rytm och för att jag tror att alla konsterna föds ur samma själ. Naturen för att jag 
som barn flyttade ut till sommarhuset i skogen vid en sjö. Den fantasieggande härliga skogen och 
det tyngdlösa vattnet. Djuren har ibland blivit hundar i ”cartoonstil” då serietidningar var min värld 
och det är lättare att arbeta runt ett ämne med humor. Där är inget rätt eller fel. Människan 
intresserar mig alltid och det känns bara dumt att påpeka då det är en förutsättning för att kunna 
skapa. Människan med alla känslor.

Varför konst för mig? Det är konstens roll att prata ett eget språk, ett språk av alla sinnen. Detta 
språk är universellt. Det pratar om förståelse och den undersöker konsten att vara människa. 

Som konstnär får jag tillgång till så många olika världar. Jag kan röra mig fritt genom både politik, 
religion och samhälle. Min värld blir så mycket större. Jag kommer från företagsvärlden som 
fotograf och har därför aldrig riktigt landat i den traditionella konstnärsvärlden, men som konstnär 
har jag inte heller riktigt landat i företagsvärlden. Detta ger mig en unik möjlighet där jag står mitt 
emellan. Spännande och svårt, men mina tidigare tio år som fotograf åt reklambyråer i Falun och 
Borlänge har gett mig erfarenhet, datavana och ett stort kontaktnät. Nu låter jag konsten bryta mig 
nya vägar och nya möjligheter. Konsten är organisk, levande och fri. Musiker, poeter och konstnärer 
brinner med samma låga och den själen vill jag ösa ut. Jag målar oftast med radion i gång eller, om 
jag kan, till levande musik. Det finns ett muskelminne av bild i min kropp.

Representerad
Borlänge kommun, Säters kommun, div konstföreningar och privata köp.
Offentliga arbeten. Hagaskolan, gymnasium, Borlänge



Övrigt
Medlem i KRO (konstnärernas riksorganisation) 
Svenska tecknare och Konst i Dalarna, KiD 
(konstnärer i Dalarna). KIK, Konst i kvadrat (förening 
för arr. av konstrunda i Falun
Borlänge) Initiativtagare och konstnärlig ledare för 
Lobbykonst i Falun 2001-11 och del av konstprojektet 
Kult Stationsgatan 2011, Borlänge Centrum.

Utbildning
1993 Konstnärlig grundutbildning 1 år, Gruvstugan, 
Falun
1995 Fotoutbildning, 1 år, Borlänge
1995-99 Arbete för Reklam fotograferna AB, 
Borlänge
2009 Digital bildbehandling,7.5p Högskolan 
Jönköping

2012 Bildkommunikation,7.5p Högskolan 
Jönköping
2012,13 Kreativt entreprenörsskap, Leksands 
folkhögskola
Div kurser akvarell bl för Ria Roes Schwarz, Eva 
Sandström
Yrkesverksam sedan 2000

Separatutställningar i urval
1998 Ncc konstförening Borlänge
1997 Galleri Rubens, Smedjebacken
2000-2008 Galleri Gustaf Wasa, Borlänge
2000 Konstförening, Vägverket, Borlänge
2002,07,09 Konstbanan, Banverket Borlänge

2002,07 Konstföreningen Nexus, Borlänge
2003 Kopparhatten, Falun
2008-12 Öppen atelje, Konst i kvadrat. 
Borlänge Falun
2008 Galleri Lyktan, Stockholm.
2009 Galleri Riddaren, Stockholm
2009 Sound of silence, Tällberg Dalarna
2009 Kopparsticket, Stora Enso, Avesta.
2009,10,11,12 Galleri Krestisgården, Gagnef.
2010, 2015 Vansbro konsförening Grottan, 
Vansbro
2010 Hyresgästföreningen Centralt, Stockholm
2010 Galleri Riddaren, Stockholm



2011 Galleri Grönland, Malung
2011 Galleri HG Stockholm
2011 SSAB Konstförening
2012 Galleri Riddaren, Stockholm
2013, 2015 Trafikverket, Borlänge
2013 Galleri Ullman Göteborg
2013 Galleri Hg Stockholm

Projekt
2001-2011 Lobbykonst, Galleri 
Grand, Falun
2011 Konstkollektivet Kult, 
Borlänge Centrum
2015 Skapande skola. Måleri med 
treor i Borlänge kommun.

Samlingsutställningar i urval
1995-2008 Mora kulturförening, 
Lisselby Mora
2001, 02, 03, 11 Ingmarspelen, Nås
2000- 2012 Julsalong, Tunabygdens 

Konstförening Borlänge
2002, 2007 Julsalong, Stora Enso, 
Borlänge.
2003, 2005, 2009 Julsalong Lions 
Borlänge.
2006, 2008 Julsalong, Mora.
2011-15 Jubilarens val
2013, 2015 Car art Binalen Leksand.
2015 Galleri Johangården, Svenstavik
2015 Älvkarleö Herrgård.

Jurybedömda utställningar
2003,2007,2008 Dalakonst, Dalarnas 
Museum
2010 Akvarellsalong, Upplandsväsby 
Konsthall


