
Separatutställningar	  
2019	  Bror	  Hjorths	  hus	  
2018	  Hjortnäs	  Galleri	  och	  Handel	  
2017	  Susanne	  Pettersson	  Gallery	  
2015 Susanne Pettersson gallery
2012	  Katrineholms	  konsthall  
2012	  Örebro	  konsthall 
2009	  Karby	  gård,	  Täby 
2008	  Konstnärshuset,	  Stockholm 
2008	  Mjellby	  konstmuseum,	  Halmstad 
2005	  Vikingsbergsmuseum,	  Helsingborg  
2005	  Studio	  44,	  Stockholm 
2004	  Teater	  galleriet,	  Uppsala	  stadsteater 
1999	  Galleri	  Mejan,	  Stockholm	  	  

Samlingsutställningar	  
2018	  Den	  osynliga	  kroppen,	  Sven	  Harrys	  konstmuseum	  
2016	  Hot	  Plug	  Cold	  Plug,	  Susanne	  Pettersson	  Gallery	  
2015	  Aurora	  Väsby	  konsthall	  
2013	  ”Oas	  VIII”	  Studio	  L2,	  Stockholm	  
2011	  "Sagolik"	  AvestaArt  
2011	  Örebro	  Open	  Art  
2009	  Karby	  gård,	  Stockholm 
2008	  Från	  Kurbitz	  till	  Chihuahua,	  Leksands	  konstmuseum	  
2008	  Operatingplacegallery,PUB	  i	  Stockholm 
2007	  Barnet	  i	  samtidskonsten	  Haninge	  och	  Tyresö 
konsthall,	  Stockholm 
2005	  Sverige	  -‐	  Chile	  Edviks	  konsthall,	  Sollentuna  
2004	  37,3	  C,	  Vikingsbergs	  museum,	  Helsingborg  
2004	  Box	  konsthall	  Ådalen 
2004	  Monumentala	  sötsaker,	  Konstnärshuset	  och 
Hallwyllska	  muséet,	  Stockholm 
2003	  Studio	  44,	  Stockholm 
2002	  Fd,	  Kungl.konsthögskolan,	  Väsby	  konsthall 
2002	  Stipendiatutställning	  Anna-‐Lisa	  Tomphson,  
Uppsalakonstmuseum 
2001	  "Vasteras"	  Västerås	  konstmuseum 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2001	  Kulturhuset,	  Kungl.	  Konsthögskolan,	  Stockholm 
2000	  Tartu	  art	  museum,	  Estland 
1998	  AV-‐mobil	  projekt	  4,	  Stockholm 
1996	  Reclexion,	  Kina	  slott,	  Stockholm	  

Permanenta	  installationer	  
”Kattungar”	  Maria	  parkskola	  i	  Helsingborg	  
”Palmmård”	  Nyköping	  
Minnes	  staty	  för	  Bosse	  Östlin	  i	  Hudiksvall.	  
”Grisgrupp”	  Lövåsgårdens	  äldreboende,	  Katrinehlolm	  
”Orangutangunge”	  Hallsås	  förkola,	  Lerum	  
”Slottshundar”	  Blåsut,	  Stockholm	  
”Minnesmärke	  över	  Fadime”	  Uppsala	  
”Galago”	  Stadsparken,	  Katrineholm	  
”Gorillaunge	  och	  Näsbjörn”	  Märsta	  
“Chihuahuorna“	  Örebro  
“Slottshund“	  Stadsskogen	  Uppsala 
“Näsbjörn	  och	  Gorilla“	  Slavsta	  skola,	  Uppsala 
“Vildsvinsunge“	  Biologiska	  Museet,	  Uppsala	  
Har	  på	  uppdrag	  av	  Vimmerby	  kommuns	  uppdrag	  skulpterat	  huvudet	  till	  
Marie-‐Louise 
Ekmans	  skulptur	  av	  Astrid	  Lindgren,	  Vimmerby	  torg  
“Daughter“	  Gustafsbergs	  kommunhus 
Har	  på	  Kungl.	  Dramatiska	  Teaterns	  uppdrag	  skulpterat	  ansiktet	  till  
Ekmans	  skulptur	  av	  Margareta	  Krook,	  som	  står	  framför	  Dramaten	  byggna-‐
den	  på	  Nybroplan 
“Barn	  på	  strand“	  Järnvägsparken	  i	  Åkersberga  
“Hyena	  och	  Dvärggalago“	  Domarringens	  skolgård	  i	  Uppsala  
“Stina	  och	  Stående	  Sanna“	  Aula	  Magna,	  Freskati	  	  

Representerad	  på:	  Statenskonstråd,	  Landstinget	  i	  Uppsalalän,	  Dalarna,	  
Stockholmslän	  och	  Göteborgslän.	  Borås	  konstmuseum,	  Uppsala	  konstmuse-‐
um.	  Stockholms	  universitet.	  Riksgäldskontoret	  i	  Stockholm.	  

Utbildning	  

�2



1992-‐93	  Nyckelviksskolan	  i	  Stockholm 
1993-‐94	  Idun	  Lovéns	  skulpturlinje  
1995-‐01	  Kungl.	  Konsthögskolan	  i	  Stockholm	  

Stipendier	  

2001	  Anna-‐Lisa	  Tomphson	  stipendiumet  
2002	  BUS-‐stipendium  
2003	  Uppsala	  landstings	  stipendium	  
2003-‐2004	  Bildkonstnärsfondens	  tvååriga	  arbets	  stipendium  
2005	  Bertil	  Lundens	  stipendium 
2009	  Bildkonstnärsfondens	  två-‐åriga	  arbets	  stipendium	  
2015	  Längmanska	  kulturfondens	  stipendium
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