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Tekniker:
I första hand akvarell.
Utbildning:
Diverse kurser i främst oljemåleri från 1980 till 1995.
Samlingsutställningar i urval:
1998 ”Sten vind vatten” Varbergs museum
2001 Galleri Odhenkrantz & Koonce, Göteborg
2003 Keotia, Lindholmen, Göteborg
2003 Galleri Aguéli, Stockholm
2004 Gränsland, Konstens vecka, Nyköping
2005 Decembersalong, Galleri Skansen Göteborg
2006 Ekebyhovs slott, Ekerö
2007 Galleri Lars Hagman, Stockholm
2008 Slottet, Partille
2009 Kungsbacka Konsthall
2009 Olsson & Uddenberg, Göteborg
2010 Hallands Konstförening, Halmstad
2011 Grafik i Väst

Jurybedömda utställningar:
1997 Höstsalongen, Halmstad museum
1998 Höstsalongen, Halmstad museum
1999 Framtidssalongen, Halmstad museum
Separatutställningar i urval:
2001 Vitehall konsthall, Kungsbacka
2005 Galleri Art On, Göteborg
2007 Galleri K, Oxelösunds kommun
2008 Utställningshallen, Öckerö bibliotek
2008 Galleri Art On, Göteborg
2009 Markaryds Konsthall
2010 Galleri Fiskhuset, Nyköping
Representerad:
Kungsbacka kommun, Oxelösunds kommun, Lidköpings kommun,
Landstinget Halland, Västra Götalandsregionen.
Jag arbetar med måleri, och då mestadels i akvarell. Den motivkrets som
jag rör mig i är i första hand landskapet här i norra Halland. Jag har
också gjort flera arbetsresor till Norge. Ofta är det ett yttre synintryck
som är utgångspunkten för mitt bildarbete. Men det handlar inte så
mycket om att återskapa, utan mer om att gestalta det du sett, för att
försöka få till ett uttryck som blir till något mer än vad du först hade för
ögat. Jag återvänder ofta till samma motiv under olika årstider och
under olika tider på dygnet.
Parallellt med det föreställande måleriet arbetar jag mer nonfigurativt
och låter då bilden få vara med och bestämma mer själv, se vad den har
att säga mig. Att växla mellan dessa olika sätt att utrycka sig med hjälp
av samma teknik ger en stor variation, och är för mig ett bra sätt att
komma till nya insikter.
Jag undervisar i teckning och akvarell för Folkuniversitetet, Kungsbacka.
Vägbeskrivning:
Från Gamla Varbergsvägen, södra Kungsbacka. Vid rondell tag v. in på
Forsvägen. Kör denna ca 2 km. Därefter tar ni höger in på Fagottvägen.
Kör till vägens slut, där ni parkerar vid vändplatsen. Gå in på gården och
ni har Fagottvägen 41 längst bort på vänster hand. Välkomna.

