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Anton	  Wiræus	  född	  1980	  i	  Uppsala.	  	  
www.antonwiraeus.se	  	  
kontakt:	  anwira@gmail.com	  	  
Artsauna:	  www.facebook.com/taidesauna	  Instagram:	  artauna	  
	  
Konstnärlig	  utbildning/	  Artistic	  education	  
2013-‐2014	  Projektårselev	  vid	  Grafikverkstäderna,	  Kungliga	  Konsthögskolan	  
Stockholm	  
2002-‐2008	  Bildkonstakademin,	  kandidat-‐	  och	  magistersexamen	  i	  fri	  konst,	  
Helsingfors	  
2000-‐2002	  Birkagårdens	  fhsk,	  skulptur	  och	  målerilinjen,	  Stockholm	  
1999-‐2000	  Nyckelvikskolan,	  design	  och	  hantverk,	  Stockholm	  
	  
Konstnärliga	  gestaltningar/Public	  Comissioned	  Works	  
2016	  Ambulansstationen	  vid	  Falun	  lasarett,	  Landstinget	  Falun	  
2013	  Gestaltningsuppdrag	  åt	  Statens	  Konstråd,	  Fortifikationsverket,	  Skövde	  
2010	  Gestaltningsuppdrag	  åt	  Uppsala	  Kommun,	  Von	  Bahrs	  skola,	  Uppsala	  
	  
Stipendier	  /Grants	  
2015	  Längmanska	  stiftelsens	  publiceringstipendium	  
2015	  Kulturkontakt	  Nord	  Resestipendium	  
2014	  Kulturkontakt	  Nord	  Resestipendium	  
2012	  	  Sveriges	  Konstnärsnämnds	  ettåriga	  arbetsstipendium	  
2008	  	  Bildkonstakademins	  examensstipendium,	  Helsingfors	  
2007	  Sibeliusstiftelsen	  resestipendium	  till	  Santa	  Fé	  New	  Mexico,	  USA	  
	  
Soloutställningar/Solo	  Exhibitions	  
2017	  Köping	  konsthall	  
2015	  Borlänge	  konsthall	  
2011	  Nacka	  konsthall,	  ”Stadens	  derivata”,	  dieselverkstaden,	  Sickla	  
2010	  Tyresö	  konsthall,	  ”En	  försvinnande	  stig”,	  Tyresö	  
2010	  Galleri	  C	  Hjärne,	  installation	  och	  objekt,	  Helsingborg	  
2009	  Galleri	  Kungstensgatan	  27,	  platsspecifik	  väggmålning,	  Stockholm	  
2009	  Galleri	  Hang-‐ups,	  Stockholm	  
2005	  Bildkonstakademins	  galleri,	  Helsingfors	  
	  
Grupputställningar	  och	  andra	  projekt/	  Group	  exhibitions	  and	  other	  projects	  
2017	  Finland	  100	  år,	  Västerås	  domkyrka	  
2017	  Konst	  och	  gestaltning	  i	  Hoverbergs	  grottan,	  SV	  Östersund	  



2017	  Samling	  I	  förvandling,	  Uppsala	  Konstmuseum	  
2017	  H2O	  festivalen,	  Bastuns	  ande,	  Jönköping	  
2016	  Utgivning	  av	  boken	  “Bastu	  Anden”	  isbn:	  978-‐91-‐639-‐1307-‐5	  
2016	  Fotoutställning,	  konstnärshuset,	  Stockholm	  
2016	  Utställning	  vid	  Studio	  Atlasmuren,	  St.Eriksbron	  
2015	  	  Ilopojat,	  Borgå	  konsthall	  
2014	  Grafik	  Triennalen,	  Uppsala	  Konstmuseum	  
2014	  Slussen	  i	  mitt	  hjärta,	  Grafiska	  Sällskapet,	  Stockholm	  
2014	  Pop	  up	  art	  house,	  Helsingfors	  
2014	  Konstbastun	  vid	  Haninge	  kulturhus	  
2013	  	  Konsthallen	  Röda	  Sten,	  Göteborg	  
2012	  	  Den	  gamla	  klädbutiken	  i	  Hökarängen	  C	  
2012	  	  Björneborg	  konstmuseum,	  Finland	  
2012	  	  Finlandsinstitutet,	  Stockholm	  
2011	  Galleri	  Bolin,	  Östersund	  
2011	  konstkurs	  för	  barn	  och	  ungdomar	  på	  finska,	  Uppsala	  
2011	  Subversiva	  spår,	  grupputställning	  i	  Åbo	  och	  Stockholm	  
2010	  Art	  goes	  kapakka,	  grupputställning,	  Helsingfors	  
2010	  Galleri	  Oro,	  grupputställning	  ”Nytt	  nordiskt	  arkiv”,	  Göteborg	  
2009	  Leder	  workshoppen	  ”Urbana	  uttryck”	  i	  samarbete	  med	  Uppsala	  konstmuseum	  
2009	  Gemensam	  utställning	  med	  Fredrik	  Lindberg	  i	  Galleri	  Redutten,	  Vaxholm	  
2009	  Väggmålning	  i	  Dansens	  hus	  under	  Urban	  Connections	  -‐festivalen,	  Stockholm	  
2009	  Art-‐veturi,	  grupputställning	  i	  den	  gamla	  tåghallen	  i	  Tammerfors,	  Finland	  
2008	  Kiasma	  URB	  och	  Konstparken	  i	  Helsingfors,	  grupputställning	  	  
2008	  Vardagsrummet/Olohuone	  Stadskonstutställning	  i	  Åbo,	  Finland	  
2008	  Konstmuseet	  Tennispalatset	  i	  Helsingfors,	  Bildkonstakademins	  slututställning	  
2007	  Konsthallen	  i	  Helsingfors,	  grupputställning	  med	  temat	  teckning	  
2007	  Residensvistelse	  i	  Paloheimo-‐stiftelsen	  residens	  i	  Santa	  Fé,	  USA	  
2007	  Eskilstuna	  konsthall,	  Suomi-‐art	  grupputställning	  	  
2007	  Galleri	  Huoltamo,	  Tammerfors.	  Utställning	  tillsammans	  med	  Timo	  Vaittinen	  	  
2007	  Deltagande	  i	  projektet	  “Framtidens	  konstmuseum”,	  Helsingfors	  
2006	  Kiasmas	  projektrum,	  Helsingfors.	  Väggmålning	  tillsammans	  med	  Viktor	  
Rosdahl	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 


