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Målet med min konst är att göra allting tydligare. Att räta upp linjerna och samla ihop tusentals 
enskildheter och foga dom samman. För mig gör detta att alltet blir något mer föreståeligt.
Jag vill visa med mitt måleri hur världen ser ut inuti mig. Hur omvärld, oklarhet och information 
ser ut när den har runnit igenom flera lager av människa och till slut är avskalad och tydlig. 

Separatutställningar- i urval 

2016, Vi Är Flockdjuren, Galleri Helle Knudsen, Stockholm 
2016, Om vi bara är tysta och stilla så kanske det går över, Galleri Lars Hjelm, Karlstad 
2015, You Humble Me, Rivercity gallery, Göteborg 
2014, I can't carry it for you,but I can carry you, Konsthall K, Karlstad 
2013, Ultimate Existence, Galleri Ori, Berlin 
2012, Cow Home, Galleri Morgenrot, Berlin 
2012, Under Influence, Galleri Zeitzone, Berlin 
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2017, Affordable Art Fair, Galleri Helle Knudsen, Stockholm
2017, Vintersalong, Galleri Backlund, Göteborg 
2016, ArtMadeThis, väggmålning, Göteborg 
2016, Höstsalong, Rackstadmuseet, Arvika 
2016. Vårsalong, Galleri Thomassen, Göteborg 
2015, Höstsalongen, Edsvik konsthall, Stockholm 
2015, OpenArt konstbiennal, Örebro 
2014, Cruzando Fronteras , IMAC, Tijuana-Mexico 
2014, Crossing Borders, Gallery Gong, Seoul-South Korea 
2014, Vårsalong, Galleri Majnabbe, Göteborg 
2013, Ave Ars, Kulturhuset Framtiden, Linköping 
2013, Crossing Borders, SOMAarts, San Fransisco 
2013, Macht Kunst , Deutsche kunsthalle, Berlin 
2012, Tomma rum, Gamla slakthuset, Kil 
2012, The Sketchbook project, Brooklyn art library, New York 
2011, En Kollektiv Monolog, Galleri Femman, Norrköping 
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Stipendier och residenser 
2017, Dialogenstipendiet, Omkonst
2016, Duck Residence, Kunstforum Viborg, Danmark 
2016, Värmlands Konstförening - Ungdomsstipendium 
2015, Våga Se konstklubb, Stipendiat 2015 (valfri konstform) 
2015, Saga fest artist residence, Island 



2014, Artigiana artist residence, Sicilien 
2012, Tomma rum, Kil 
2011, Liljessonska stipendiet 
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Kryp 
Olja på formsågad MDF 
Kryp kan antingen betyda litet ryggradlöst djur men också lågtstående person. Kryp kan också vara 
en del av att lära sig gå eller en koreografisk rörelse. I dom här två formsågade målningarna ville 
jag gestalta allt detta. Jag ville komma så långt bort från den mänskliga formen som möjligt men 
ändå använda den som motiv. Hur nära kan jag gå innan jag börjar göra dig till mig?



Learning to swing up and balance from scratch
Oljemålning på formsågad MDF / Oil on wooden cutout

Titel och grund till det här verket kommer från en video om självlärande mekanik.Hur man kan 
programmera en maskin till att balansera en mekanisk arm rakt upp. I videon kan man se 
mekaniken arbeta sig igenom variationer. Armen skakar och darrar. Den gör stora cirklar kring 
mekanikhuset men brister i att förbli stillastående. Roboten börjar skaka sig själv för att skapa en 
balanspunkt. I en del av den här mekaniska processen ger jag denna teknik mänskliga egenskaper. 
Mina kognitiva funktioner sänder ut empati. Säger till mig att uppmuntra kampen denna själlösa 
mekanik går igenom. Är det kämpandet som gör att jag känner medkänsla? Är det likheterna eller 
olikheterna jag fokuserar på. Vad händer om jag översätter den mekaniska formen till en mänsklig 
form? I det här projektet vill jag undersöka gränslinjen för empatiska processer. Måste vi ge 
mänskliga egenskaper till ting för att kunna känna empati? Krävs mänsklighet för empati? 



Vad som Blir kvar 
Oljemålning på formsågad MDF 

Det är möjligt att förlora sin känsla av ett jag. Att vara ett jag innebär att kunna erkänna sitt 
konceptuella jag, jaget som en pågående process av historier och jaget i en kontext. Att förlora sin 
känsla av ett jag innebär inte att kroppen har slutat fungera utan bara att något är försvunnet eller att
något till viss del har ändrat skepnad. I denna Diptyk har jag arbetat kring vad som blir kvar 
kroppsligt när jaget inte längre finns där. Är det en mindre existens än den självmedvetna? 



Auf Nach Irgendwo 
Oljemålningar-serie

Mitt måleri har alltid befunnit sig I något av en paralellvärld. En annan version av människorna jag 
använder som modeller. Förenklade sammanhang och idévärldens ting. Jag skulle inte säga att 
denna värld är oåtkomlig. Tvärtom. Den är mer allmänmänsklig. Vissa kan känna obehag för vissa 
motiv medens andra lugnas av det. Jag själv känner bara trygghet, allt är rent och tydligt, linjerna är 
raka och känslorna är klara. På sistone har jag dock märkt att de avbildade modellerna börjar 
distorteras. Detta hände I samband med att jag började ta itu med det generella konceptet “att 
lämna/att lämnas” Jag ville skapa en flock av målningar som vardera en lämnar betraktaren. 
Avbildningarna kommer ifrån samtalet jag har under tiden som jag fotograferar mitt objekt. Då har 
jag möjligheten att bära med mig deras ord som ett frö när jag visualiserar vårt samtal på duken. 
Plötsligt började mina objekt förvrängas. En hand kunde bli dubbelt så stor som den var tänkt. 
Halsen kunde förlängas och fötterna blev alldeles för långa. Jag började rätt snabbt inse att motiven 
inte bara lämnade betraktaren utan också mig.

Verk I urval

                               



Sch, Du Skrämmer Dom, Olja på duk, 90x160cm


