S Camilla E Boström, SCEB

-

konstnär och designer

Camilla är född i Stockholm och uppväxt i Karlstad. Sedan 1995 har hon
bott och verkat i Göteborg, där hon nu har sin konstnärliga och kreativa
bas. Camilla arbetar med olika uttryck, material och teman under olika
perioder. Hennes metod kan uppfattas som intensiv och hetsig, kanske
till och med aggressiv. Uttrycket varierar ständig, från minimalistiskt med
få valörer och små strukturer till maximalistiskt där färger får explodera i
varandra. Skapandeprocessen handlar främst om sinnesstämning, en rastlöshet som tämjs in i ett lugn och en rytm.
Det färgspektra som tilltalar henne är de varma nyanserna, från signalröd,
tomatröd till orange, och valörer från vitt till svart och hela gråskalan där
emellan. Kulörerna ger glöd, värme och energi, aggression och glädje.
Valörerna svart, vitt och gråskalan är mer neutrala i sitt uttryck, lugna och
tydliga, till skillnad från de röda tonerna som har en stark intensitet.
Favoritredskapet är sprayfärg med egenskapen att den torkar snabbt, är
täckande och har många olika uttryck som transparent, solid, skarp och
rinniga ytor.
Materialet i sig är inte så viktigt för Camilla. För henne handlar konst och
design om ett sökande och experimenterande med uttryck.
När Camilla jobbar föreställande så förekommer ofta fåglar i hennes
verk. Det kan vara fragment av mönster från deras skrudar eller abstrakta fågelbon. Abstraktionen i fjäderskruden med strukturer, kontraster och
mönsterupprepningen, blandningen av kulörer, valörer, nyansskiftningar
som inspirerar.
Hennes arbetsnamn SCEB är hennes initialer, S Camilla E Boström, som
också har betydelsen Suffer the Consequences or Enjoy the Benefits, då
kreativiteten är både till glädje och en kamp. Just nu jobbar hon med en
offentlig gestaltning till utbyggnaden av en trapphall till SÖS, Södra Sjukhuset. Det kommer att bli en originalmålning på 5 meter bredd och 35
meter höjd.
Du kan se Camillas konst på bland annat den pågående utställning
”Stadslandskap” på Göteborgs Konstmuseum, muralmålning ”Urban
Jungle” på Vallgatan i Göteborg, en 87 kvm stor målning på Ringön av
Sveriges minsta fågel, Kungsfågeln, väggmålning på Linnéstadens Bibliotek

