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Niklas Amundson, född 1967, flyttade i tidig ålder till den 
fridfulla ön Marstrand på västkusten. Han följde i sin fars 
fotspår och började måla nästan så fort han kunde hålla 
en pensel i handen. Hans kärlek till havet har följt honom 
genom hela livet och har tagit honom från däcket på 
138-fotaren S / S Gloria till en Marstrands lotsbåtar och 
senare till Svenska Kustbevakningen där han fortfarande 
arbetar i dag. Nu tillbringar Niklas det mesta av sin tid 
i Palma de Mallorca, där han planerar att öppna ett 
konstgalleri.

Under 2011 tog Niklas över den berömda fyren Pater 
Noster, fyra nautiska mil väster om Marstrand. Där kan du 
besöka ett galleri och njuta av en vistelse på ett litet hotell.

Niklas har presenterat sina verk två gånger på den årliga 
utställningen av The Royal Society of Marine Artists. 
Hans första deltagande var vid RSMAs 55-årsutställning 
på Mall Galleries i London 1999. Niklas var den officiella 
konstnären vid jungfrufärden med Ostindiefararen 
Götheborg under dess segling från Sverige till Kina och 
tillbaka. Han gjorde också det officiella konstverket för 
Volvo Ocean Race 2005-2006 och 2008-2009.

Niklas Amundson finns representerad på Oceanografiska 
museet i Monaco och har haft uppdrag att skapa 
konstverk för Polar Expedition 1906-2006. Han finns 
representerad ombord på det kungliga danska fartyget 
Dannebrogen och på Yacht Club de Monaco. År 2014 
fick han i uppdrag att göra ett porträtt för HSH Princess 
Charlene av Monaco.

Med inspiration från sitt nuvarande liv i Palma, är Niklas 
alltid på jakt efter nya motiv som inspirerar honom. Han 
målar kontinuerligt och bäst säger han det med egna ord: 
”Jag får en daglig dos av inspiration genom att leva nära 
havet”.

http://niklasamundson.com
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