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I min konst bygger tråden historier och verken kretsar kring skörhet, sårbarhet, existens, rum och 

kropp. Jag undersöker allmänmänskliga tillstånd och försöker ge dem form och struktur. Mycket i 

de färdiga verken, men även i min arbetsprocess, handlar om kontroll och avsaknaden av kontroll. 

En central del i mitt konstnärskap är tillvägagångssättet i byggandet av mina skulpturer, jag har 

utvecklat en teknik som gör det möjligt att skulptera med tråden. Undersökningen som jag kallar 

”Fyller tomrummet med stygn” är en ständigt pågående och närvarande process i mitt arbete. Jag 

finner ofta inget intresse av att sätta en skiljelinje mellan mig som person, det som jag är med om 

min vardag, och det jag uttrycker i mina skulpturer eller använder som byggstenar till mina 

skulpturer. Jag ser mig själv och sina upplevelser som en tillgång och som en ständig källa till 

inspiration åt den konstnärliga processen. Att använda upplevelser, betraktelser eller 

känslotillstånd för att bygga form finner jag intressant, berikande och nödvändigt. 

Jag är utbildad i Textil konst, 2007–2012, på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. 

Innan HDK studerade jag tre år skulptur på Dômen konstskola och har även en fil kand. i 

Genusvetenskap. 2015 fick jag Konstnärsnämndens/IASPIS ettåriga Londonstipendie. Direkt efter 

ett utvecklande år i London, september 2016, påbörjade jag ett tre månaders långt Artist in 

residence på Stenebyskolan i Dalsland. Sedan december 2016 är jag tillbaka i min ateljé i Göteborg 

och under de senaste åren har jag haft separatutställningar i Kalmar, Skärhamn och Göteborg. Varit 

på Artist in residence i Reykjavik på Island och medverkat i ett flertal grupputställningar. 2017 fick 

jag Göteborg Stads kulturstipendium och under 2018 är har jag varit en av nio konstnärer i ”Kultur 

i Väst”, ”Art Inside Out” och ”Region Hallands” pågående projekt ”Mixed Minds 2018 – änglar & 

dämoner”. Oktober 2018 tilldelades jag ettårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.  

 

Behöver bara få ha det lite tyst omkring mig 

”Behöver bara få ha det lite tyst omkring mig” är en utveckling av tidigare separatutställningar där 

den svarta tråden och sammanfogandet är i fokus. Skulpturerna är uppbyggda av svart tråd, 

framförallt av upprepande stygn eller knutar. Utställningen på Galleri S:t Gertrud kommer 



innehålla skulpturala verk från de senaste åren till några helt nya verk, bland annat ett verk som är 

gjort av ca 800 meter trådar av gummi.  

 

Här följer en tidigare utställningstext från ”Behöver bara få ha det lite tyst omkring mig”: 

”Jag kan inte längre bortse ifrån hur jag bygger upp mina skulpturer, hur tiden och sammanhangen 

formar dem. I mina händer sitter erfarenheten och i min kropp finns en tillit, det är en styrka. Varje 

skulptur är uppbyggd av tråd, ofta tunn och ömtålig tråd. För varje tråd, knut eller stygn som 

tillförts så har skulpturen blivit starkare och stabilare. Från början endast en skör tråd, sedan efter 

hundratals sammanfogningar, en form som bär sig själv.” 

”Det jag försöker gestalta i mina färdiga verk och skulpturer är så tätt sammankopplat med hur 

tillvägagångssättet och processen med byggandet av skulpturerna går till. Ett skapande av försvar, 

syfte och tillhörighet. Det skapas beståndsdelar som läggs på hög, samlas och sedan sätts ihop. Hur 

det sköra blir till styrka, men också hur det sköra alltid kommer tillbaka och då måste hanteras med 

erfarenhet, varsamhet och påminnelse av att det går över. Att det alltid går över, någon gång.” 


