
  
      

 
Konstnär 
 
Jag målar tavlor i akryl på duk.  
En blandning av naivism och figurativ detaljrikedom ger intressanta motiv.  
Motiven är stämningsfulla,ofta med reducerad färgskala. Realism blandas med fantasiinslag. 
Tavlorna har ofta ett djup och en 3D känsla som drar betraktarens blick in i tavlan. 
Motiven varierar. Städer med steampunk influenser. Postapokalyptiska ruinstäder med inslag av hopp.  
Eller kanske nattliga motiv under en fullmånes sken.  
 
Jag brukar även teckna mycket och ger mig ofta ut i verkligheten för att rita av miljöer.  
Motiv har jag hittat på platser som Linköping, Ekenäs och Vadstena. 
 
Jag är självlärd och har alltid tecknat. Målat har jag gjort de senaste 15 åren. 
Dessutom har jag gått diverse kurser på folkuniversitetet i kroki, teckning, oljemålning och akvarell.  
 
Jag ställer gärna ut min konst och har ställt ut i Linköping, Stockholm, Kisa och Gnesta. 
Min konst har visats på flera separat utställningar men även på jurybedömda samlingsutställningar. 
Dessutom har jag en hemsida där jag visar mina verk www.peterclasson.se och jag visar dem även på 
facebook i olika grupper. 
 

 
 
www.peterclasson.se 
https://www.facebook.com/peter.classon.35 
art@peterclasson.se 
 

 
Katrineholms konsthalls Decembersalong 181201-190126 
Jurybedömd utställning på Katrineholms konsthall 
 
Edsvik Höstsalong 181004-181028 
Jurybedömd utställning på Edsvik Konstsalong 
 
Lagårn i Ullsta 180505-180527 
Jurybedömd utställning i Stjärnhov 
 
Stockholms Konstsalong 180407-180415 
Jurybedömd konstsalong i Lavalhallen, Järla, Nacka 
 
Under samma tak 171021-180311 
Jurybedömd utställning på Östergötlands Museum 
 
Kisa Biblioteks Utställningshall 170923-171024 
Separatutställning i Kisa 
 
Galleri Ekvall+Törnblom 170520-170531 
Separatutställning i Stockholm 
 
Galleri Magnifik 160910-161010 
Separatutställning i Linköping 
 
Under samma tak 140928-150111 
Jurybedömd utställning på Östergötlands Museum 
 
Utställning på föreningen Ljusgården i Linköping 140803-140830 
Föreningen Ljusgården har en utställning med en konstnär i månaden. 
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Utställning på föreningen Ljusgården i Linköping 130527-130630 
Föreningen Ljusgården har en utställning med en konstnär i månaden. 
 
 

 
 
Kroki       Folkuniversitetet i Linköping    Vår/hösttermin    2004-2017 
Oljemålningskurs  Folkuniversitetet i Linköping    Hösttermin    2013 
Oljemålningskurs  Folkuniversitetet i Linköping    Hösttermin    2012 
Oljemålningskurs   Folkuniversitetet i Linköping    Vår/hösttermin    2011 
Oljemålningskurs  Medborgarskolan i Linköping Hösttermin   2003 
Akvarellkurs   Folkuniversitetet i Linköping  Vårtermin    2004  
3D-modellering - grundkurs  Mälardalens Högskola    7.5 poäng    2011 
Introduktion till digital grafik  Högskolan väst    7.5 poäng     2007 
 


