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Ali Al Jounde 

Ali bidrag till Skulpturparken : karta över parken samt installationnummer  

26  Dansa 

En installation gjord av armeringsjärn som stomme och 100 år gallalt ”stickespån” samt  restmaterial 

vid omläggning av taket på boningshuset till ForrerydLadan 2020. 

När jag kommer till skogen och hör ljudet från träden som rör sig och ljudet från fåglarna som kvittrar, 
vill jag bara dansa. Därför ville jag skapa en staty som fångar naturensmusik i en statiskt form. Jag 
använde mig av avfallsmaterial som trä. Jag vill återvända detta avfall och skapa konst av det; 
Danskonst. Efter mycket tid och ansträngning hade jag skapat något som jag känner stolthet över. 
Denna stolthet grundad inte bara i vad jag kunde åstadkomma men att det var faktiskt första gången 
jag skapat konst som har en naturligt skönhet från något så enkelt som avfall. Men det som gjorde mig 
lyckligast var att jag betalde tillbaka min skuld till naturen som hade gett mig denna idée att använda 
virke till att skapa något nytt men också vackert. 
 

An installation made of reinforcing iron as a frame and 100 years old "stickespån" as well as 
residual material when converting the roof of the dwelling house to ForrerydLadan 2020. 
 

When I come to the forest and I hear the sound of trees moving and the sounds of birds, this music in 
nature makes me feel like dancing. And I've felt like making a dancing statue with an exciting 
movement. So when I came here, I found some waste materials, mainly wood from the house's roof. I 
wanted to reuse these waste and make an art out of it, a dancing art. It took me a lot of time and effort. 
But when I was done I felt that I actually accomplished something. Not just because it came out good, 
but also because its my first time doing this kind of work. And what made me happy the most is that I 
almost paid my debt to the forest that gave me the ideas, by using waste wood. 
 

Ali Al Jounde, föd och uppvuxen Salamiyah, Syrien. Sedan jag var ett barn har jag alltid varit intresserad 
av konst, jag började utforska och utöva olika slags konstformer som realism, surrealismen och 
modernism. Under mina tonårs år började ta del av olika utställningar med andra konstnärer och jag 
organiserade även mina egna utställningar. Senare I livet fortsatte jag med konst fast inom grafisk 
design eftersom det var det enda som jag kunde känna tillräckligt mycket pengar på för att försörja 
min familj.  

 
Efter 2011 när revolutionen i Syrien började, som senare blev ett inbördeskrig, så tvingades min familj 
och jag att fly Syrien och bosätta hos i Libanon. Jag försökte så gott jag kunde att börja ett nytt liv i 
Libanon med hop att vi inom kort skulle kunna återvända till Syrien, till förtvivlan så blev bara 
situationen i Syrien vare och det sättet man behandlas som en syriansk flytning i Libanon är långt från 
optimalt. På grund av detta tog jag den enda möjligheten som fanns angående säkerheten för mig och 
min familj och kom till Sverige.  

 

 

 



Den 8 July 2014 anlände jag I Sverige, omedelbart så återupptog jag konst och började göra olje- och 
akrylmålningar för att vänja mig vid att måla igen och öva upp min kompetens. Jag hade tur och fick 
möjligheten att anorna flera utställningar i flera städer men framförallt i Älmhult. Min inspiration för 
mina konstvärk är framförallt minen från syrein och resan som en syriansk flykting. Genom min konst 
så förmedlar jag olika och motsatta idéer som skönhet och kamp, fantasier och hårda realiteter.  

 
Konst har hjälpt mig genom min resa i Sverige, vid en punkt av mitt liv här i Sverige så bode jag själv 
och kunde inte prata svenska, med inget sätt att kommunicera så kunde jag utrycka mina känslor och 
idéer genom målningar istället. Konst är ett sätt att berätta min historia och historien av anda 
flyktingar. Konst är vägen till min fantasi och det får mig att märka skönheten i detaljer. 

 

Ali Al Jounde, born and raised in Salamiyah, Syria. Since I was a child, I was always interested in art, I 
started practicing different styles of art, such as realism, surrealism, and modernism. In my teen years, 
I started participating in an exhibition with other artists or held my own exhibitions. I continued 
pursuing my interest in art, however in graphic design, since it was the only option that would generate 
enough money for me to start a family.  

  

After the Revolution started in 2011 in Syria, which later turned into a civil war, my family and I were 
forced to flee the country to Lebanon, I've tried my best to start a life in Lebanon with the hope that 
we will return shortly, however the situation in Syria only got worse, and the treatment of Syrian 
refugees in Lebanon was not the best. so, I took the only option I have for the sake of my family and 
myself, and that was coming to Sweden.  

On the 8th of July 2014, I arrived in Sweden I immediately restarted my passion for art, so I started 
practicing oil and acrylic painting so I can refresh my memory and skills. I was lucky enough to be able 
to hold various exhibitions in different cities but mainly in Älmhult. My inspiration was my memories 
in Syria and the life and journey of Syrian refugee. Though my art I communicate different and opposing 
ideas, such as beauty and struggle, fantasies and harsh realties 

Art helped throughout my journey in Sweden, at some point I lived by myself and I did not speak 
Swedish, but I was able to express my emotions and communicate my ideas through my paintings. Art 
is way to tell my story and the stories of my fellow refugees. Art is the window to my fantasy, and it 
makes me notice the beauty in the details. 

 

 

 


