
CV | Olof Werngren

Utbildning Kurs, Samtidskonstens rötter
ABF | 2011

Kurs, Konsthistorisk överblick
ABF | 2010

Östra Grevie Folkhögskola | 2004 – 2006

Studier, Informatik | Konstruktion och design 
Lunds Universitet | 2001 – 2003

har jag varit engagerad och aktiv i konst- och 
kulturlivet, inklusive under min femåriga 
avstickare till Berlin. Några exempel: jag 

samtidskonst på diverse gallerier och 
konstinstutitioner, arbetat för Malmö stad med 
interaktiva videoprojektioner på rådhuset, 
producerat Region Skånes interaktiva 
utställning på världsutställningen i Shanghai, 
producerat tre fasadprojektioner till Vinter i City 
i Malmö 2020, gjort en dokumentär för Future 
Shorts Budapest och skrivit och regisserat en 

grundat crowdfundingplatformen Manymade 
för skandinavisk konst och kultur för vilken jag 
blev utnämnd till månadens MalmöLundabo 
i tidningen City, undervisat i visuell 
kommunikation vid Malmö Universitet, turnerat 
runt i världen som resident VJ med bandet Lur 
och arbetat med min egen konst, främst med 
interaktiva videoprojektioner som medium.

Vintern 2020 arbetade jag som konstnärligt 
ansvarig för första utgåvan av Ljuset i Landskrona 
och curaterade en lång rad verk från namnkunniga 
konstnärer från hela världen. Samtidigt skapade 
jag ett stort ljuskonstverk för Malmö stad med 
triptyken Vide som bestod av 3D-mappad 

projicerad på tre olika fasader längs gågatan.

Som formgivare arbetar jag med ett stort antal 
konstnärer för vilka jag formger allt från böcker 
till hemsidor. Detta medför en lång erfarenhet 
av att arbeta nära konstnärer och ett stort 
multidiciplinärt nätverk. Exempel på konstnärer: 
Roland Persson, Sara Wallgren, Jonas Liveröd, 

Jag har också lång erfarenhet av att formge 

både privata och offentliga konstinstitutioner, 
gallerier och museer, exempelvis Uppsala 
Konstmuseum, Teckningsmuseet i Laholm, 
Lunds Konsthall, Hangmen Stockholm, Växjö 

Jag bor numera mestadels på landet i 
Örkelljunga kommun med fru och katt. 

formgivare, arbetar på förlaget Ekström & Garay 
som designer samt driver Sqetch; Europas 
största nätverk för hållbar modeproduktion.

Liv



Exempel | Konst

Beskrivning Som utställande konstnär och curator arbetar 
Olof främst med digital konst, video och 
rumslig projektion. Ofta blir utrymmet eller 
installationsmetoden en del av verket vilket gör 
interaktionen mellan publiken och projektionen 

på tredimensionella ytor till en del av verket.

Videodokumentation finns på:
https://vimeo.com/olof

Ljuset i Landskrona (curatering och installation)
Vinter i City, Malmö (grupp)
New York Media Center (solo)
Signal, Malmö (grupp och curatering)
B.Y.O.B, Kunsthall Nikolaj, CPH (grupp)
Jaktpaviljongen, Malmö Folkets Park (solo)
Art Expo, Jordberga (grupp och curatering)
Dunkers Drömljus, Helsingborg (grupp)
Skissernas Night, Lund (grupp)
Vita Lux, Broby (solo)
Malmö Gallerinatt (grupp)
Makeriet, Malmö (grupp och curatering)
PLX Hotellet, Malmö (grupp)
Analog Society, Berlin (grupp)

Konst i urval

https://vimeo.com/olof


Konst
Dokumentation
Beskrivning

Bilder

Bilder i urval från Olofs konstutövning, i 
synnerhet tredimensionella videoprojektioner.



Exempel | Inbundet

Beskrivning Några exempel på böcker, kataloger, broschyrer  
och liknande som Olof agerat formgivare för. I 
flera av exemplen har även arbetsuppgifter så 
som kuratering, redaktion och text förekommit.

Roland Persson | Public Private
Retrospektiv konst-monografi

Jonas Liveröd | Förfalskaren
Katalog till utställning på Laholms Tecknings- 
museum.

Emil Holmer | Anthodites
Bok med måleri till en utställning på Umeå 
Konsthall

Andreas Poppelier | Det är något med
molnen som vi glömt
Monografi i urval med måleri och skulptur

Mika Hannula & Roland Persson | To/With Freud
Zine-Katalog till utställning på Norrtälje Konsthall

Case



Bok
Roland Persson | Public Private
Beskrivning

Bilder

Public Private är en djupstudie i Roland 
Perssons arbete under 30 år som konstnär på 
480 sidor. Ett bildmaterial ordnat i associativa 
kategorier blandat med djuplodande texter, 
som konversationer med konstnärskapet, 
leder läsaren genom privata och offentliga 
verk. Den skyddande utsidan och den intima 
insidan ömsom döljs och ömsom avslöjas i 

formgivningen såväl som i den konstnärliga 
praktiken. Formgivningen är närgången, ibland 
t.o.m. klaustrofobisk, tar skulpturernas storlek 
på allvar och den hudliknande silikonytan 
som utgångspunkt för att förmedla ett sårbart 
men gediget anslag. Olof har här även haft 
redaktionellt ansvar.



Katalog
Jonas Liverod | Forfalskaren
Beskrivning

Bilder

Förfalskaren är en katalog till Jonas Liveröds 
utställning Förfalskaren på Laholms Tecknings-
museum. Här vävs flera av de ämnen samman 
som konstnären fascineras av, och som visar 
sig både i hans teckningar och skulpturer. 
I katalogen och utställningen berättar han 
om det laddade objektet – reliken, totemen, 

fetischen, talismanen – och om den vindlande 
historieskrivningen bakom tingen; en historia  
med oväntade och oklara vändningar och med 
ett ursprung som balanserar på den otydliga 
gränsen mellan fakta och fiktion.
I katalogen finns också ett samtal om konstens 
roll, mellan konstnären och Olof, återgivet i text.



Bok
Emil Holmer | Anthodites
Beskrivning

Bilder

Anthodites är namnet på en svit målningar som 
markerar ett skifte i Emil Holmers konstnärskap.
Boken tar sina proportioner och sin röda färg 
från centralverket Current från 2018 med sin 
imponerande bredd på 3,25 meter.
Den publicerades och färdigställdes till en 
soloutställning på Umeå Konsthall 2019. Boken 

innehåller även texter, t.ex. samtal mellan 
konstnären och filosofen Mika Hannula.



Bok
Andreas Poppelier | DNMMSVG
Beskrivning

Bilder

Det är något med molnen som vi glömt heter 
boken som är en trip genom konstnärens liv 
och uttryck, eller som han själv uttrycker det: 
“Denna bok är just en reseskildring. Ett urval av 
de uttryck jag besökt och hur de fört mig vidare. 
Olof Werngren har på ett tacksamt och sublimt 
sätt sammanfogat de olika verken efter känsla 

och tillsammans med miljöbilder förtydligat 
den resan. Han har sett beröringspunkter och 
pekat på dem på ett poetiskt sätt som gör 
den kronologiskta relationen irrelevant. Det 
lämnar utrymme för mig att ta med delar av det 
historiska in i nya faser.“



Katalog / Zine
Hannula, Persson | To/With Freud
Beskrivning

Bilder

To/With Freud är en katalog i Zine-form som 
sammanfattar ett samarbete mellan konstnären 
Roland Persson och författaren och filosofen 
Mika Hannula. I en gemensam utställning 
på Norrtälje Konsthall gestaltade de hur en 
process och en dialog i interaktion kan se ut, 
utifrån deras olika medier men med samma 

utgångspunkt: psykoanalytikern och författaren 
Sigmund Freud. Zinet stod på egna ben, som 
en biprodukt av samarbetet, med Olof Werngren 
som redaktör och medskapare.



Katalog
Michael Johansson | Tvars

Beskrivning

Bilder

Tvärs är en katalog till Michael Johanssons 
utställning Tvärs på Vattentornet i Säffle. 
Katalogen innehåller dokumentation av verket, 
tidigare verk av Johansson i samma genre – 
tillfällig offentlig utsmyckning – samt texter av 
Mika Hannula.



Exempel | Web

Beskrivning Några exempel på websites och portfoliosidor 
som Olof formgivit. I nästan alla fall har han 
även stått för programmering och publikation.

Sara Wallgren
Konstnärsportfolio

Peter Mohall
Konstnärsportfolio

Caroline Månsson
Konstnärsportfolio

Ajabu Records
Skivbolag

BUFF 
Filmfestival

Manymade
Crowdfundingplatform

Grand Öl & Mat
Krog

The Kids Are Alright!
Fimasida

Case



Portfolio
Sara Wallgren

Beskrivning

Bild

Sara Wallgren är en berlinbaserad 
multidisciplinär konstnär som bl.a. arbetar med 
kolteckning, skulptur, ljud och textilier.



Portfolio
Peter Mohall

Beskrivning

Bild

Peter Mohall är en Oslobaserad konstnär med 
fokus på måleri och skulptur.



Portfolio
Caroline Martensson

Beskrivning

Bild

Caroline Mårtensson arbetar med konstnärliga 
metoder för att kommunicera miljöfrågor.
Målet är att göra komplexa förhållanden 
konkreta och därigenom förbättra förståelse och 
relationer mellan människa och natur.



Portfolio
Ajabu Records

Beskrivning

Bild

Ajabu Records är ett skivbolag från Malmö som 
framför allt specialiserar sig på världsmusik. 
Ajabus två andra båda armar; bokningar och 
film, representeras också.



Website
Breadfield Gallery

Beskrivning

Bild

Breadfield är ett galleri för samtida fotografi i 
Malmö som också driver ett fotoboksförlag och 
en webshop för multipler.



Website
BUFF International Film Festival

Beskrivning

Bild

BUFF International Film Festival är en årligen 
återkommande internationell barn- och 
ungdomsfilmfestival som äger rum i Malmö 
under en vecka i mars. BUFF har sedan 1984 
varit det viktigaste visningsfönstret för film för 
barn och unga i Norden.



Website
Manymade Crowdfunding

Beskrivning

Bild

Manymade var en nordisk platform för 
crowdfunding av konst- och kulturprojekt.



Website
Grand Ol & Mat

Beskrivning

Bild

Grand är en restaurang, krog och klubb i 
Malmö. Olof färdigställde även grafisk profil för 
andra trycksaker så som visitkort och menyer.



Website
The Kids Are Alright

Beskrivning

Bild

The Kids Are Alright! är en firma i Malmö som 
erbjuder specialiserade nannytjänster.



Kontaktuppgifter

Info

Bild

Olof Werngren

Yxenhult 7520
28674 Skånes Fagerhult

Regementsgatan 14
21142 Malmö

olof.werngren@gmail.com
+46 (0)702 90 21 23


