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Jag studerar fotografi på HDK-Valand men använder bilden mer som ett objekt och arbetar med 

kontexten för att förstärka det jag vill förmedla. Genom konsten talar jag om sånt som inte får plats 

i orden. Jag återskapar känslor och upplevelser, gör dem till något mer greppbart för att jag själv 

och andra med samma erfarenheter ska kunna få perspektiv. Även för att de som inte har någon 

relation till ämnet ska kunna få en chans att förstå. Jag jobbar för att återskapa känslorna, men på ett 

mer kontrollerat sätt, och försöker skapa en atmosfär där en får känna, pausa och kanske hinna 

ikapp.

Ofta kretsar mina arbeten kring psykisk ohälsa och andra oformbara känslor. Utställningen på 

Göteborgs konstförening behandlar olika typer av minnen, grumliga bilder och fragment av 

händelser och känslor i olika former. Jag vill skapa en atmosfär, ett inre rum, lite som ett arkiv. En 

värld där betraktaren får leta sig fram, gå nära och titta noga eller backa tillbaka och se helheten.

Jag arbetar med lager, ljus och skuggor. Lådor som innehåller olika frysta minnen och små bubblor 

med fragment av händelser. Större transparenta bilder som är förvrängda, som ett mos, som alla 

minnen i ett. Och jag vill låta personerna i lokalen gå in i sin egen minnesbank, kanske återuppliva 

det som glömts bort eller skapa nya berättelser och fantasier.

I tidigare projekt har jag fokuserat på t.ex min upplevelse som transperson, psykisk ohälsa som 

ångest och depression, självkänsla, identitet och suicid.



CV
 
Utbildning: 
Gymnasiet - Bäckäng, Visual Arts. (2014-2017) 
HDK-Valand - Fine art photography (2018 - 2022) 

Utställningar i urval: 

”Tyngden, Inse, Kampen” - Vårsalongen, Borås konsthall. (2017-09-30, Borås) 
”Det klämmer” - Frilagret (2018-03-05, Göteborg)
”Det klämmer” - BOY Konsthall (2018- 07-04, Bollebygd)
”Det klämmer” - Galleri SM Art (2018, Ulricehamn) 
”Acedia” - Wärenstams konsthall, Ung Kraftsamling (2/3-19)
”Acedia” - Ålgården, Borås. (24/8-19) 

”Acedia” - Galleri 54, Göteborg (Okt 2019)
”Submerge” - Galleri backlund, vårsalongen 2020, Göteborg (22/2-20) 
”Ethereal” - Göteborgs konstförening (20/3-11/4, 2021) 

Stipendier: 

TGW - 10.000:- för att resa till venedigbiennalen 2019. 
Galanthus-stipendiet - 5.000:- från Sveriges konstföreningar Älvsborg. 


