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Artist statement 

 

Naturen för mig är ett väsen i sig, ett väsen som gärna spelar spratt med ens 

sinnen. Jag fascineras av hur Naturen kan göra det synliga osynligt och hur den 

skapar illusioner. Där Naturen låter vatten och dimma gifta sig vid horisonten, 

hamnar man plötsligt i en gränslös rymd. Men när man står vid en skogskant 

kan det kännas att man har hittat världens yttre gräns.  

 

På kvantnivå har det blivit påvisat att ju längre man beskådar ett fenomen desto 

mer formas det av Åskådaren. Jag utgår från denna tanke och menar att 

verkligheten blir till för att man observerar den – ser man ett behornat monster 

så är den där, fast någon annan skulle säga att det är bara ett fallet träd. Båda 

påstående är verkliga beroende på vem som är Åskådaren, och desto längre hen 

tittar ju verkligare blir den ena eller den andra observationen. 

 

Åskådare har makten att forma verkligheten och det har Naturen med. Denna 

dragkamp, anspänning mellan Åskådaren och Naturen om vem har störst 

anspråk på verklighetsskapande är vad jag försöker fånga i mitt konstnärskap. 

Jag använder mig huvudsakligen av akvarell, men tecknar även i bläck/tusch 

och även digitalt. 

 

Jag är disputerad kemist och använder min naturvetenskapliga bakgrund för att 

skapa i och samtala om akvarell ur ett mer hantverksmässigt perspektiv. Med 

hjälp av kemi och fysik manipulerar jag akvarell på innovativa sätt vilket 

resulterar i ett uttryck som inte återfinns bland samtida nordiska konstnärer. 
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CV/Meriter 

 

Utbildning relevant för konstnärlig och konstpedagogisk verksamhet 

 

2012 – 2018 

Strökurser hos ABF och Medborgarskolan i bland annat kroki, teckning och fritt måleri. 

 

2014 – pågående 

Självstudier i teckning, akvarell, pigmentegenskaper och konsthistoria. 

 

Maj 2017 – Juni 2020 

Lärling hos konstnären Yusuke Nagano (han har undervisat bland annat på HDK Göteborg).  

 

Januari 2018 – Juni 2018 

Konstutbildning på nätet – grund. Malmfältets folkhögskola. 

 

September 2020 – oktober 2020 

Privat undervisning i teckning hos konstnären Maria Strazhnikova (Saint Petersburg Stieglitz 

State Academy of Art and Design). 

 

 

Konstnärlig verksamhet 

 

Maj 2008 

En av deltagarna i jurybedömd utställning Ungdomarna vårsalong arrangerad av Jönköpings 

läns Konstförening. Bidragit med tre akvareller. 

 

Maj 2019 – pågående 

Pro bono concept artist för det svenska filmprojektet ’Elora: Hedningahjärta’. Har bland annat 

designat karaktärer, rekvisita och kostymer samt gjort storyboard till trailermanus. Projektet 

finns på https://en.elorathemovie.com/  samt www.instagram.com/elora_the_movie  

 

November 2019 

Beställning av ett konstverk av B3IT Consulting Group 

 

Oktober 2021 – pågående  

Pro bono serietecknare till grafisk novell ’Darkness Rising’ som är en prequel till filmprojektet 

’Elora: Hedningahjärta’ (se ovan). Jag bidrar till manusskrivande och är den som tecknar hela 

novellen. 

 

 

 

Oktober 2021 

https://en.elorathemovie.com/
http://www.instagram.com/elora_the_movie


Utvald av kuratorn Gina Cinnamoni för att vara representerad i det kommande konstkatalogen 

European Art Guide som ska publiceras i sommar 2022. 

 

Januari 2022 

Flertal beställningar av konstverk från privatpersoner. 

 

Februari 2022 

Arrangerat vernissage i min lägenhet. 

 

 

Konstpedagogisk verksamhet  

 

Juli 2018 – September 2018 

Arrangerat workshop i grundläggande teckning och kroki för forskarlaget och besättningen 

under polarexpeditionen till Nordpolen ombord isbrytaren Oden. 

 

Januari 2020 – pågående 

Utvecklar en akvarelldatabas för konstnärer. Databasen ska innehålla information om vad en 

färg innehåller för pigment och dess egenskaper, information om 

toxicitet/miljöpåverkan/återvinning, samt parametrar användbara för konstnärer som ljusäkthet, 

staining, granulering, osv. Betaversionen ska lansera under april 2022. 

 

Mars 2021 

En bloggartikel i akvarellistens Elisabeth Biströms blogg om hur man kan som konstnär förstå 

sig på Payne’s grey om man tolkar färgen som en naturvetare skulle göra. 

https://elisabethbistrom.se/2021/03/akvarellskolan-del-11-paynes-grey-akvarellkemistens-

perspektiv/  

 

Maj 2021 – pågående 

Jag och akvarellkonstnären Elisabeth Biström samtalar om akvarell ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv. Samtalen finns på Elisabeths YouTube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCLM6T5cAarg_yk5pdItQ2dA  

 

September 2021 – pågående 

Undervisar i grundläggande akvarell på Medborgarskolan Väst.  

 

Februari 2022 - pågående 

Kurs i akvarellkunskap och akvarell för ABF i Göteborg. Akvarellkunskap är en kurs jag har 

själv utvecklat där konstnärer får lära sig om hur naturvetenskapliga insikter kan förbättra och 

underlätta deras akvarelluttryck.  

 

 

Övrig information 

https://elisabethbistrom.se/2021/03/akvarellskolan-del-11-paynes-grey-akvarellkemistens-perspektiv/
https://elisabethbistrom.se/2021/03/akvarellskolan-del-11-paynes-grey-akvarellkemistens-perspektiv/
https://www.youtube.com/channel/UCLM6T5cAarg_yk5pdItQ2dA


 

Fullständig konstportfolio 

www.instagram.com/walshtheartist  

 

Övrig utbildning och arbetslivserfarenhet  

Vänligen se min Linkedin profil: https://se.linkedin.com/in/dr-alexandra-walsh-240502204 
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Portfolio 

 

 

 
 
Lake Edge (2022). 21x30 cm, akvarell på bomullspapper.  

 



 
 

Senhösten vid Stensjön (2021). 31x24 cm, akvarell på bomullspapper. 



 
 

Twilight (2022). 38x56 cm, akvarell på bomullspapper.  



 
 
Urval av arbeten gjorda för projekten ’Elora: Hedningahjärta’ och ’Darkness Rising’. Urvalet 

inkluderar skisser, design av rekvisita, karaktärer. 

 


