Dr. Crix
I media är jag maskerad på något vis. Snusnäsduk,
mexikansk wrestlingmask eller annan förklädnad.
Mestadels för att väcka intresse och sticka ut, men
även för att inte binda mig själv till en viss tid genom
mitt eget åldrande. Lite som fantomen.
Serietecknande och måleri är min spetskompetens,
men jag vill fylla hela rummet där jag ställer ut.
Min konst består av tavlor, skulpturer, installationer
med mera.
Motiven brukar att förklaras som ”serietidningsliknande” och färgglada.
Vissa motiv är baserade på händelser i mitt liv eller
alternativa versioner på verkligheten. Det händer även
att jag gör konst bara för att jag hade en cool idé.
Ibland bryter jag ner mig till mindre beståndsdelar. Något som jag kallar Bandana
Republiken. Där är jag flera olika alter ego med egna stilar och tekniker. Det har blivit ett
sätt för mig att kategorisera mina egna förmågor, och en kartläggning av mitt inre. En resa
genom mitt konstnärliga spektrum, där Dr Crix är toppen på isberget. Bandana
Republiken får man följa i mina serieteckningar och konst. Det är ett fortfarande
expanderande universum och ett ”work in progress” som utvecklas med tiden.
Inom måleriet använder jag mig mestadels av äggolje-tempera, vinyl flashe eller markers
på duk eller papper. Skulpturer skapar jag ibland med vanliga föremål och vägg/golvfärg.
Även tovad ull har förekommit. Ett tag jobbade jag mycket med tapetklister och gamla
serietidningar, frimärken och leksakspengar. Jag arbetar med att skapa nya koncept och
spelregler för hur konst kan se ut.
Filmande och videoverk var något jag höll på med en period, men utan någon konkret
produkt. Tanken är att bygga upp ett videoarkiv och dokumentera min väg genom livet.
Vilka produkter som uppstår får tiden avgöra. Videoklipp åldras likt vin, och tid i sig blir
den röda tråden.
Långtidsprojekten jag har kommer nå ytan förr eller senare, och det är troligtvis de som
kommer definiera mig som konstnär, och måla upp den bästa bilden av vem jag är.
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