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750612, Mobil 0709-58 33 58, mail: ulrikaart@gmail.com, www.ulrikaart.se, Instagram: Ulrikaart

Sammanfattning:

Jag har fl era års erfarenhet av det kreativa yrket med bred kunskap inom dekor/interiörkoncept/idéskiss, grafi sk formgivning, 
fotografering och konstmåleri. Har lätt för att skapa relationer, samarbeta med olika typer av människor och att inge förtroende. 
Min starka sida är att se helhet i ett projekt och tillsammans med kund kunna ge idéskiss till  färdigt slutresultat. Den resans gång 
älskar jag, från idé till verklighet! Jag är en riktig idéspruta som bara ser möjligheter :)! 

Arbetslivserfarenhet:

2003-dd Ulrika Art Design AB/ Konstnär & Creative Director

2003 star tade jag min kreativa byrå Ulrika ArtDesign som jag sedan dess driver. Har arbetat med både långa och korta uppdrag. 
De har varit mycket varierande och utmanande, alltifrån grafi ska koncept, illustrationer, dekor, interiörstyling, konst- och fotoupp-
drag. Här nedan fi nns några exempel på uppdrag. Gå gärna in på www.ulrikaart.se för referensjobb,

Iittala: Ställföreträdende chef/butikssäljare. Samarbetar med merchteamet inom butikskoncept, uppbyggnad av koncept Iittala 
Store, Royal Design och Mall of Scandinavia.

MSL PR: Ett stort uppdrag var för MSL PR, lansering av då Eniro ́s nya website. UAD tog fram hela eventkonceptet från idé till 
verklighet som hölls på Moderna Museet, samt var spindeln i nätet för underleverantörskontakterna gällande scenografi , ljus och 
ljud, The Ark spelade. 

Goldwell: Ett annat uppdrag var för Goldwell showroom där en löpande utbytbart dekorkoncept togs fram för att skapa en 
kreativ inspiration mot kund samt till deras stylingteam. 

Prove It: Interiörfotografering mot mäklare i Stockholms regionen.

Family Living: Sweffs barnrumstävling där UlrikaArtDesign fi ck uppdraget att tolka det vinnande bidraget från barnens teckningar 
som skickats in. Den teckning som juryn valde illustrerade Ulrika ArtDesign som en stor väggmålning i barnrummet.

Fuji Color: porträtt och gruppfotograf  för skolor, sportevenemang och företagsbusiness.

Maskot Bildbyrå: Löpande samarbete med uppdrag att boka modeller och bygga upp olika miljöer för fotograferingar och 
assistera fotograf för deras bildbank.

Konst: Pararellt med detta har jag egna konstutställningar, se nedan.

1999-2003    System-Text AB, projektledare

Min arbetsuppgift var att projektleda kunder och kunduppdrag till storkundsdivisionen i Stockholm. Att vara specialisten gällande 
att ta fram layoutförslag till kund för den grafi ska produktionen. Att göra kalkyler för kunduppdrag samt sköta kontakten med 
underleverantörer till System-Text. Att vara med på kundmöten och ge tips om möjligheter, lösningar och praktiska frågor.

Rollen innebar även att assistera vår marknadschef med att ta fram layout och formgivningsförslag till marknadsaktiviteter för 
System Text AB, vilket var bl a mässmontrar, produktblad, affi scher, butiksdekor till våra kontor Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Samt sköta referensfotografering för hemsidan och broschyrmaterial. Samarbetade då med Gant att ta fram butiksdekor.

1999             Stockholm Stad, lärarvikarie

1996-1998    Black In AB, klädförsäljning, dekoratör



Utbildning: 

2008             Prove It, interiörfotograf, Sthlm  

2006             Fuji Color, porträtt & gruppfotograf, Härnösand

2001-2003  Schola Laurentii, Avancerad Grafi sk Formgivning & Gestaltning, Sthlm

2000-2001  Forsbergs, Grafi sk Design, Sthlm

1998-1999  Walnet Creek School, Modellfotografering, San Fransisco

1998-1999  Computer Art Institute, San Fransisco

1996-1997   RMI-Berghs, Grafi sk Formgivning & Illustration, Sthlm

1995         Folkuniversitetet, företagsekonomi, Sthlm 

1992-1995  Sollentuna Fria Gymnasium, Konst & Formgivning, Sollentuna

Konstutställningar:

2018  Fejan Outdoor, egen utställning

2016  Fo-Ko Art, NK-passagen, invald jury

2015  Konst i Roslagen, egen utställning, invald jury

2014  Fejans skärgårdskrog, vandrarhem, reception, samt konferens. ICA Stop, restaurang

2013            Konst i Kungsträdgården, Stockholm

2012            Höstsalong Roslagsmålarna, Täby. , Täby. , Täby Konst i Kungsträdgården, Stockholm

2011             Spirit of Art, Täby C

2008-dd        Fejans skärgårdskrog, vandrarhem, reception, samt konferens

2010             Picchus Café, med konstnären Kjell Jeppsson Upplands Väsby

2006-2009    Akeba inredning, konst i butik Norrtälje

2008-2010   Gourmethuset, konst i restaurang ,Tyresö

2009  Art gallery, Stockholm

2008             Galleri Joker, egen utställning, invald jury, Norrtälje

2005             Kronan (konstinstallation+konst på deras cyklar.  (konstinstallation+konst på deras cyklar.  (konstinstallation+konst på deras cyklar Piren restaurang, Norrtälje. Cafét, Norrtälje

2004             Djursholm bibliotek, invald jury. Art gallery vårsalong, invald jury. Konstrundan Skåne Möllegården

2003             Flora Lettera fönsterutställning. Art Gallery vår/sommarutställning, invald jury

2002             Auktionsverket, Stockholm

1998             Liljevalchs vårsalong, invald jury

1997             Sthlm Båtmässa, egen utställning



Språkkunskaper:

Engelska -  Flytande i tal och skrift 
Tyska -   Konversationsnivå 

Personligt:

Skärgården och båtlivet ligger mig varmt om hjär tat, skidåkning under vintern. Mys och bus med döttrarna  Tove och Sophie, samt 
vår lilla fralla Ester. Är en fena på piano och dragspel:) Och självklar t det kreativa skapandet som är en stor del av mig och min 
livsstil!

Referens:
Lämnas gärna på begäran.

Ser fram emot ett möte så jag kan presentera mig.

Med vänlig hälsning
Ulrika Melin Ulrika Melin 


