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Jag har många intressen, konst är ett av dem.
Jag gillar film, teve, media, mode och är
intresserad av vad som händer nu. Jag gillar att se
saker med facit i hand. Det tiden gör med saker.
Jag gillar repriser. Reflektion. Jag hämtar
inspiration från populärkulturen och letar efter
underliggande behov av bekräftelse och kärlek i
en värld som allt mer verkar handla om yta.
Jag vill ner under ytan.
Bilden ovan är från WORKOUTFIT, ett
performance som jag visade i projektet ”Konst
möter konst” genom Sveriges Konstföreningar
förra året. Verket startade i tankar om livskvalitet,
en önskan om att hålla sig snygg hälsosam och
att synas med rätt attribut. Konsumtion i relation
med distraktion.
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De som medverkade i performancen hade
anknytning till distrikt Göteborg. Det var ett nytt
och spännande sätt för både dem och mig att
arbeta med konst.
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Jag tänker att man söker sig till arbetsplatskonstföreningar för att det ger en möjlighet att
göra saker tillsammans med andra som delar ett
konstintresse. Inte minst är det roligt att få
respons och ha roligt i processen.
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Jag är här för att jag är intresserad av att hitta
alternativa sätt att visa och kommunicera konst.
Jag är nyfiken på er som vill delta i det här
projektet, och glad att få ta del av era tankar och
funderingar. Jag ser fram emot ett samarbete och
hoppas kunna dela med mig av mina idéer och
erfarenheter.
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Jag är utbildad på Konsthögskolan Umeå
Universitet och tog min Magisterexamen i Fri
Konst 2004.
Jag har även studerat kulturvetenskap vid Lunds
Universitet, fotografi på Högskolan för Fotografi,
webbutveckling på Malmö Högskola och
pedagogik vid Konstfack.

Göteborgs Konsthall och Skånes Konstförening.
I sommar ställer jag ut på Tjörnedala Konsthall.

Jag har bland annat ställt ut på:
Lilith Peformance Studio // Galleri 21, Malmö //
Studio 44, Stockholm // Verkligheten, Umeå //

På min hemsida finns en blogg där jag delar med
mig av sådant som intresserar och inspirerar mig i
mitt konstnärsskap.
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Jag undervisar i konst och kreativa processer
bland annat på Österlenskolan för konst och
design, Modefabriken, Malmö Högskola och Östra
Grevie Folkhögskola.

Bilder från performanceverket
WORKOUTFIT.
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