
Karl, elinikäinen oppija, opettaja ja taidemaalari syntyi 1969 
Ruotsissa. Hän kasvoi pienessä ja idyllisessä saaristolaiskylä 
Marstrandissa Ruotsin länsirannikolla. Hän oli vuosina 1997–2007 
aktiivinen Ruotsin taidemaailmassa, pitäen useita menestyneitä 
taidenäyttelyitä. Joidenkin vuosien hiljaiselon jälkeen Karl muutti 
Suomeen, ja on nyt tekemässä debyyttinsä Suomalaiseen ja 
kansain väliseen taidemaailmaan maalauksillaan jotka ovat 
“glittrande glada popkonst”, kimaltelevan iloista poptaidetta.

Karlin taiteen tavoitteena on ilahduttaa ihmisiä, ja nostattaa 
hymy heidän huulilleen. Karl haluaa antaa iloisella taiteellaan 
tauon maailman vakavuudesta, ja näyttää, että taiteilijalla on ollut 
hauskaa maalauksia tehdessään.

Sarjakuvat ovat Karlin suuri kiinnostuksen kohde, joten ei liene 
yllättävää, että hän maalaa poptaidetta, tai että hänen suurimmat 
inspiraation lähteensä ovat Roy Lichtenstein ja Patrick Caulfield.

Taulujen maalamisen lisäksi Karl on toiminut kuvittajana 
eri lehdille. Hänen taidettaan on ollut palkintoina 
purjehduskilpailuissa kuten Albin Express ja J24. Hänen 
maalaustensa pohjalta on tehty myös uniikkeja mattoja.

NÄYTTELYT
1998–2003 Vuosittaiset näyttelyt, Marstrand, Ruotsi
2004 Bålsta Uppsala kirjasto, Ruotsi
2005 Living Art Gallery, Torsebro, Ruotsi
2005 Göteborgin poliisin taideyhdistys, Ruotsi
2021 Gallery Kadmium, Suomi
2021 Virtual Artists, Englanti (virtuaalinen näyttely)

TAIDEYHDISTYSTEN TEKEMÄT HANKINNAT
Carta Konstförening (2000, 2001)
Roche (2003)
Dagens Nyheter / Expressen (2004)
Östra Göinge konstförening (2005)
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Karl, a lifelong learner, teacher and artist was born in 1969 in 
Sweden. He grew up in the small and idyllic sailingtown Marstrand 
on the Swedish west coast. He was active in the Swedish art 
scene during 1997–2007, having several succesfull exhibitions. 
After some years of silence he has moved to Finland and is now 
entering the Finnish and international art scene with his “glittrande 
glada popkonst”, glittering happy pop art.

Karl’s aim with his art is to make people happy and put a smile on 
their face. He wants to give the viewers a pause from seriousness, 
and show that the artist had fun while creating the paintings.

Karl has a great interest in comics, so it’s not surprising that 
he’s painting pop art, nor that his greatest inspirations are Roy 
Lichtenstein and Patrick Caulfield.

Besides painting, Karl has also worked as an illustrator for different 
magazines. His art have been prizes in sailing boat championships 
like Albin Express and J24. His paintings have also been turned 
into limited edition carpets. 

EXHIBITIONS
1998–2003 Yearly exhibitions in Marstrand, Sweden
2004 Bålsta Uppsala library, Sweden
2005 Living Art Gallery, Torsebro, Sweden
2005 Gothenburg Police art association
2021 Gallery Kadmium, Finland
2021 Virtual Artists, England (virtual gallery)

PURCHASES BY ART ASSOCIATIONS
Carta Konstförening (2000, 2001)
Roche (2003)
Dagens Nyheter / Expressen (2004)
Östra Göinge konstförening (2005)
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