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Som konstnär tycker jag att det är spännande att utforska hur många olika typer av känslor jag kan 
uttrycka genom en målning. När jag målar har jag ett antal olika verktyg för att förmedla känslorna; 
ett konkret motiv, färgval och hur färgerna kombineras och hur jag applicerar färgerna. I mina 
målningar syns oftast ett ansikte eller någon annan mänsklig kroppsdel. Motivet i sig själv förmedlar 
en känsla, antingen genom uttrycket i ansiktet eller genom en tydlig symbolik. När jag sedan 
färgsätter målningen kan jag antingen välja att förstärka känslan som motivet förmedlar eller så kan 
jag välja färger med kontrasterande symbolik. Jag brukar välja en kontrastfärg det får symbolisera att 
en känsla oftast inte är svart eller vit, i alla fall inte för mig, med glädje kan även sorg och smärta 
följa. Ett sista verktyg är hur jag applicerar färgen, är det med långa, mjuka, stillsamma penseldrag 
eller är det korta, oregelbundna, oroliga stänk av färg. Även det är ett medvetet val för att sätta 
stämningen för målningen och uttrycka hur jag känner i stunden. Genom att leka runt med de här 
olika verktygen och kombinera dem i en tavla förmedlar jag ett spektra av känslor. Vilka känslor jag 
vill förmedla vet bara jag, och det du ser när du observerar en av mina tavlor är antagligen inte det 
samma som jag eller personen bredvid dig ser.      

Artist description: 
As an artist I like to explore how much feelings I can express through a painting, how much of the 
spectra of feelings can I manage to convey in one painting. To convey the feelings I have a couple of 
tools as my help, a tangible motif in the painting, the choice of colours and how I apply the colours. 
In my paintings you usually see a face or body part as the main object, surrounded by colours. The 
object in itself convey one type of emotion. With the choice of colours I can then either enhance that 
specific emotion or I can go in the other direction taking colours that is connected with a completely 
different emotion. I really enjoy thinking about the psychological aspect of colours, blue is calm, 
yellow happy etc. but what you actually associate with the colours depends on you as an 
individual.  The last thing having an impact on the final painting is how the colour is applied; long, 
even, calm stokes or thrown on, interrupted, stressed or almost aggressive splashes of paint. By 
playing around with these different elements I create a spectre of emotions that I would like to 
convey with the specific painting, but what you as an observer see is probably not the same as I do 
since we are all different with different background and experiences. That is the beauty with it all.  

Konstverksbeskrivning  
Känslor; underbara, knasiga, konstanta föränderliga, okontrollerbara känslor. Det är precis som det 
ska vara känslor är där för att kännas, ta oss med storm och sen bli lugna som ett hav en vindstilla 
dag. Om vi vågar känna alla de känslor som kommer över oss, glädje, sorg, smärta, kärlek, besvikelse 
– ett fullt spektra, så är vi förunnade ett fulländat liv. Vissa bär sina känslor utanpå och delar 
frikostigt med sig av dem medan andra gömmer dem väl förslutna och delar med sig till ett fåtal 
noggrant utvalda, det finns inget rätt eller fel alla uttrycker vi det på vårt eget vis.  

Men i dagens samhälle kan man fråga sig hur bra kontakt vi har med våra känslor och hur bra är vi på 
att uttrycka dem så andra förstår?  Hur väl kan vi förstå när någon annan delar med sig av sina 
känslor och kan vi läsa av de dolda, mellan raderna känslorna som inte sägs? Har vi förvandlats till 
känslolösa skal som kommunicerar via sociala medier, oförmögna att kommunicera känslor utan en 
emoji efter varje mening? Då undrar jag kan en emoji förmedla alla hemligheter som göms i ett 



leende, rynkan på näsan som bara syns när hen är osäker, glimten i ögat när någon är lite extra 
pillemarisk? När vi mestadels kommunicerar känslor via meddelanden är vi mindre accepterande 
mot känslouttryck hos andra och är vi själva mer svala och återhållsamma med våra känslouttryck?  

Med det här konstverket vill jag visualisera att känslor inte är statiska och dom ska inte vara det. 
Känslor ska flöda fritt, gå upp och ner, slå en volt av glädje, vara nere i det djupaste diket, glöda lika 
hett som solen och vara lika svala som is. Likadant som känslor ändras, ändras det här konstverket, 
precis som att yttre omständigheter påverkar våra känslor påverka de yttre omständigheterna även 
bilden. En stund av lugn utan någon vind som påverkar, är bilden hel när det kommer en vind delas 
den upp, blir splittrad och hamnar ur balans innan den hittar tillbaka och blir hel igen. De olika 
delarna symboliserar några av de många bitar som bygger upp dig som individ. En bit solo säger inte 
så mycket, den faller platt, är inte så uttrycksfull och svår att förstå. Ju fler bitar som faller på plats 
desto mer uttrycksfull blir bilden och när alla bitarna sammanfaller blir den hel.     

 
Art description:  

 
Feelings; messy, wonderful, all over the place, always changing, uncontrollable feelings. That’s how 
it’s supposed to be. Feelings are there to be felt, if daring to feel it all; happy, sad, angry, 
disappointed, scared, vulnerable, in love - the whole spectra, feelings provide us with a wholehearted 
life. Some wear the feelings on their sleeves, some keep them inside nothing is right or wrong 
everyone express it in their own way.  
 
But in the world we live in today are we in connections with our feelings today, do we express them 
to each other, can we interpret when someone is expressing their feelings and can we read the in 
between the lines meanings? Or have we become eremites’ sitting at home texting, not competent 
to express what we feel and think without a smiley or five? Can a smiley on a screen convey and 
translate all the feelings a smile directed to you face to face by another human can. Can you feel all 
the nuances of the smile expressed by the mouth, wrinkle of the nose, eyes, posture, hand 
movement, tone of voice through a text with a smiley? 

With this piece of art I would like to visualise that feelings are not static and they should not be. They 
should move, go up and down make a loop of happiness and then take a turn in the deepest ditch 
before coming up again. Equally as the feelings inside you is moving and changing so is this artwork. 
All the things happening around us, big and small, makes our feelings change. The smallest breeze of 
the wind makes the artwork move and change and when it’s in equilibrium it is whole. When the 
wind is still you can see the whole artwork as one piece, but when something around it changes it 
divides into smaller pieces before it comes together again. The pieces of the artwork are symbolising 
some of the pieces being the building block of us as individuals. As one piece in itself it doesn’t make 
much sense but together with the other pieces it creates a full picture. The pieces can be beautiful on 
their own but they are most beautiful when they come together, the same goes with us when one 
piece is missing we are still beautiful but when we are in balance and sync with ourselves we are 
whole and we are the most beautiful.   

 


