
MATTIAS LILJEQVIST 
  
Vadstenabaserade konstnären Mattias Liljeqvist utforskar 
mötet mellan natur och konst. I 15 års tid har Mattias 
arbetat som konstnär på heltid, främst med illusionsmåleri 
där han utfört många muralmålningar i offentliga miljöer 
och andra konceptuella projektuppdrag.  

Passionen för naturen kommer från uppväxten i Småland. 
Skogen ger en trygg och magisk känsla och det har följt 
med genom livet och ligger varmt om hjärtat.  

Sedan 2017 inriktar sig Mattias på konstfotografier med 
naturmotiv under projektet ”Svensk Natur” där han 
kombinerar motiven med Trompe l’œil (lura ögat).  
Motiven ska fungera som en brygga mellan vår 
inomhusmiljö och den riktiga naturen. Man ska kunna 
känna känslan av blad och grenar som sträcker sig in i 
rummet, samtidigt som viljan att kliva ut förbi tavlan och ut 
i skogen.   

Att föra in naturen inomhus i form av konstverk har en 
stark hälsobefrämjande effekt. Forskningen har kommit 
långt i att mäta effekterna av skogens påverkan på  
vårt välbefinnande. Mattias jobbar med lugnet och 
återhämtningen som verktyg, att motivet ska kännas 
omfamnade för att fånga naturens skönhet. Detta i 
kombination med ljudabsorberande material passar 
ovanligt bra för att få ytterligare en lugnande effekt.  
Vi behöver ladda våra batterier för att kunna prestera i 
dagens arbete. 

Du läser om en av konstnärerna som är utvalda att ingå i Götessons 
Nordic Art Signature Series. Verken levereras tryckta och inramade 
på Götessons ljudabsorberande tavlor. Format är beroende på 
konstverkets utformning. 

Se alla konstverk i

serien med natur av

Mattias Liljeqvist på 

gotessons.se

Skogsmagi 
Konst kan vara så mycket och en stor del av konsten 
handlar om skönheten i de ting vi omges av. Att vandra i 
en utslagen bokskog på försommaren är magiskt för ögat. 
Naturen är en konstnär som ingen annan.  
Tänk att ormbunksväxter växte på jorden för 390 miljoner 
år sedan. En fascinerande tanke.  
Då är det lätt att stanna upp en stund och tänka på hur allt 
har sin givna plats.  

Syftet är att fånga själen i den svenska naturen precis 
som den är. Att kunna ”stanna” med motivet och inte göra 
om någonting, vilket är en utmaning i sig. Motiven blir som 
en slags dokumentation över en plats. 

”När jag ser motiven känns det fortfarande som när jag 
målade fast nu är det kameran som är penseln”, tillägger 
Mattias och pekar på en stor canvas i ateljén.  
Han drivs av att förena konst, hälsa och skogens magi - 
skogsmagi helt enkelt. 

Ett urval av utställningar 
Gummifabriken, Värnamo 
Vadstena konstgalleri, Vadstena 
Naturum - Store Mosse Nationalpark 

Webbplats 

https://www.mattiasliljeqvist.com


