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Biografi 

Jag är född i 
Göteborg som jag 
lämnade när jag 
var 18 år, först för 
Genève och sedan 
för Paris. I Paris 
gick jag på Esmod 
för att utbilda mig 
till stylist och 
modelist. Efter min 
examen jobbade 
jag med mode och 
design i Paris några 
år innan jag 
flyttade till 
Loiredalen. Genom 
åren har jag letat 
efter mitt eget 
konstnärliga 
uttryckssätt utan 
att för den skull 
överge min kreativa 
nyfikenhet. 2006 
startade jag som 
dekorationsmålare. 
Parallellt målar jag 
även tavlor och 
skulpterar. Sedan 
2015 har jag 
regelbundna 
utställningar. 

Kontnärlig inriktning 
Utmaningen för mig är att få mina verk att skapa en kontakt, en 
närvaro i ögonblicket. 
Mina verk kräver att få synas, de vill vara en del av showen. Väl är på plats är 
satsningen vunnen när publiken känner humorn, kärleken och välmåendet som 
personligheterna uttrycker och vill inspirera till. 

Jag skapar mina skulpturer genom impulser. Det är inte idén i sig som för fram 
processen utan snarare formernas och materialens fria lek. Jag är ”instinktuell”. 
Den mänskliga kroppen inspirerar mig verkligen passionerat och på djupet. Jag 
älskar att tolka människors olika humör, som jag försöker få fram genom 
uttryck i ansikte, kropp och framför allt i våra rörelser. Jag älskar att fånga en 
rörelse i ögonblicket, en kropp i rörelse. 

2017 

S e r i e n 
” H a p p y -
go- lucky” 
ser dagens 
ljus 

2016 

S e r i e n o m 
o r k e s t e r n 
” l ’ A i r D e 
Rien” skapas 

2015 

Tekniken att 
a p p l i c e r a 
p a p p e r p å 
tavlor 

ETC… 
Dekorations- 
målare, 
styliste, 
illustratör.  



ULRICA ULLMAN      2017

Skulptur gjord av papper och silikon med titeln 
« Share Water » färdigställd oktober 2017 
För mitt bidrag till tävlingen ”Talents contemporains” iscensatte jag nio figurer och andra varelser 
som gläds av hjärtans lust över en väldigt begränsad mängd vatten. De dyker, hoppar och roar sig 
kungligt. Liksom alla mina karaktärer har de en gränslös och kommunikativ livsglädje. Jag ville delta 
i Foundation Schneiders tävling för att komma framåt i min konstnärliga bana och i tillämpandet av 
olika tekniker. Tävlingen är en stor utmaning eftersom det är oerhört svårt för en skulptör att lyckas 
fånga vattnets skönhet. 

Höjd 165cm Bredd 60cm
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2017 – Utställning i 
Turquant (Maine-et-Loire) 

Premiär för skulpturserien ”Happy-go-lucky” 

Under sommaren 2017 fick jag möjlighet att visa både 
mina nyaste och något äldre verk under en utställning i 
Turquant. Min senaste serie personligheter benämnd 
”Happy-go-lucky” exploderar av glädje. De är inte bara 
lyckliga, de skrattar, har roligt, njuter. Jag har hållit fast 
vid tekniken med tidningspapper. Till denna serie har jag 
använt välkända tecknade serier som Tintin och Spirou 
till sista lagret. 
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2016 – Orkestern 
”Väsen för 
ingenting” 
Utställning på Saumurs stadsteater 

Inför en utställning 2016 skapade jag en 
orkester bestående av ett fyrtiotal 
karaktärsskulpturer, g jorda på en 
järnstomme täckt av papier maché. 
Karaktärerna är olika musiker men utan 
instrument. Valet att utesluta instrumenten 
gör det möjligt att få fram musikantens 
unika hållning och det rent kroppsliga 
uttrycket för respektive instrument. 
Karaktären blir på så sätt musiken med 
varje del av sin kropp och publiken/
åskådaren får möjlighet att själv roa sig 
med att lista ut vilket instrument som 
”saknas”, samt föreställa sig den osynliga 
men icke ljudlösa biten av konstverket. 
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2015 – Utställningen 
”Escale au Dôme” 
För denna kol lekt ivuts tä l ln ing 
skapade jag tavlor i högrelief. 

Jag ville göra tavlorna med papier maché för 
att få fram volym och känslan av att 
gestalterna står fritt från bakgrunden. 
Därefter målade jag med oljefärg för att 
förstärka djupet i konstverket. 
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ETC… 
Skulptris + dekorationsmålare 
+ illustratör + stylist = kreatör 

Mina verk föds till stor del tack vare 
mina erfarenheter och upplevelser i 
olika yrken. Jag finner inspiration i 
mater ia le t . Ut t rycken i mina 
karaktärer varierar till exempel 
beroende på om jag använder papier 
maché, lera, tyg eller cernit. De olika 
materialen torkar inte på samma 
sätt. De kräver olika verktyg. De ger 
o l i k a p e r s o n l i g h e t e r o c h 
karaktärernas uttryck varierar. Jag 
älskar att skapa mina verk med hjälp 
av de olika egenskaperna för dessa 
råmaterial. 

På denna bilden har jag skulpterat karaktärerna i cernit, en polymer lera. För att få 
fram ansiktsuttrycken i detta material, har jag använt knappnålar, virknålar och 
skalpeller. När figuren är klar får den koka i vatten för att bevara den lite matta ytan. 
Efter mer än 30 år har jag fortfarande samma nyfikenhet för cernit. 

De senaste tio åren har jag jobbat som dekorationsmålare, specialiserad inom äldre tekniker som kalk, oljefärg, kaseinfärg… 
Jag skapar fresker och materialimitiationer. Här är en trompe l'œil på 1,5 m i höjd. Gjord i olja 2007. 



ULRICA ULLMAN       ETC…

Stylisme : En av mina skapelser i 
mousseline. 1991  

dekorationsmålare : 2 meter hög. 
Oljefärg. 2006 

Konstnär : « Unis sous les 
parapluies, ». Oljefärg, 2012 

Skulptör, illustratör, stylist, modelliste, dekorationsmålare 

Alla dessa yrken kan framför allt sammanfattas av en kärlek till rörelsen. Och en känsla 
för färger och detaljer. 

Men det är också en livsstil. Jag är ständigt på jakt efter inspiration till nästa projekt. Jag 
observerar för att utvecklas/bli perfekt. Jag utbildar mig regelbundet för att drivas 
framåt och för att kunna förverkliga mina skapelser. 

Att skicka in denna ansökan är också mitt sätt att driva mina färdigheter och kunskaper 
framåt. 
  
Ulrica Ullman  
+33 6 89 57 59 21  
http://peintre.decor.49.free.fr 
https://www.facebook.com/ulricaullman 

http://peintre.decor.49.free.fr
http://peintre.decor.49.free.fr
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ÖVERSÄTTNING 

Ur Courrier de l’Ouest  16 augusti 2017 

Ulrica skulpterar papier maché 

Fram till den 27 augusti finns det möjlighet att upptäcka en lustig samling figurer på atelier ruelle Antoine-
Cristal. Figurerna är skulpterade av Ulrica Ullman med hjälp av papier maché och sönderrivna serieteckningar. 

Ulrica Ullman, dekorationsmålare, bevisar att skulpturer kan skapas utan varken sten, trä eller metall, med ett 
betydligt billigare material: papier maché. Fram till den 27 augusti ställer hon ut sina verk i ateljén på ruelle 
Antoine-Cristal i Turquant. För Ulrica, som från början är stylist och designer, kom papier maché som en 
uppenbarelse. Tekniken som används i arbete med papier maché är lustfull och rolig, och Ulrica älskar att 
bearbeta, röra vid och forma materialet. Pappersmassan formas i hennes händer och ger upphov till olika 
karaktärer. ”Jag använder tidningspapper som jag klipper i band och fuktar innan jag formar dem runt en 
järnstomme till en figur”. 

Figurer formade av sönderrivna serietidningar 

”Torktiden för papier maché är lång och därför jobbar jag med flera figurer samtidigt. Jag skapar och knådar 
för att få olika uttryck/hållning på varje figur”. Det första skiktet skapar Ulrica med hjälp av hundratals småbitar 
av serietidningar som hon har rivit i längder och listat minutiöst. Ulrica använder de små pappersflingorna på 
samma sätt som en konstnär använder sin färgpalett. ”Så klär jag på mina figurer. Jag använder inga pennor. 
Allt som används är serietidningarna. På var och en av mina figurer kan man följa den tecknade seriens 
historia. Det roar framför allt barn, som försöker lista ut vilket seriealbum jag använt”. Pappret har en lysande 
framtid framför sig. Ulrica använder det, förutom till sina figurer, även till möbeltillverkning. I ateljén finns bland 
annat en byrå med en överdel av « béton ciré » gjord av marmorpuder, vit cement och sikalatex; dekorativa 
möbler, men även oljemålningar, broscher, ringar och halsband. ”när det kommer till ringarna, har jag gjort en 
hel kollektion. Jag hittar aldrig tillräckligt stora så jag bestämde mig för att göra dem själv”. 

En musikorkester utan instrument 

Till en utställning 2016 skapade Ulrica serien ”Orkester l’Air De Rien”, bestående av musiker utan instrument. 
”Jag älskar allt som rör kroppen och jag tänkte att musiker har en speciell hållning som sätter kroppen i rörelse 
på ett härligt sätt. Så jag skapade en orkester med ett fyrtiotal figurer i papier maché på en stomme av järn. 
Figurerna är musiker utan instrument. Valet att utesluta instrumenten gör det möjligt att få fram musikantens 
unika hållning och det rent kroppsliga uttrycket för respektive instrument. Karaktären blir på så sätt musiken 
med varje del av sin kropp och publiken/åskådaren får möjlighet att själv roa sig med att lista ut vilket 
instrument som ”saknas”, samt tänka sig bakom den osynliga men icke ljudlösa biten av konstverket”. Utöver 
orkestern har Ulrica även skulpterat musiker och sångare som till exempel Josephine Baker. 

Kort om: 
Konstnären med tre yrken 

Ulrica Ullman började för 30 år sedan som stylist och designer i Paris, med inriktning på kvinnokläder. Därefter 
flyttade hon till Saumur där hon jobbade med bokföring och redovisning i fem år. En dag såg hon ett handfat i 
tadelakt (täckt av kalk, glänsande och vattentätt) och det sa klick! Hon tog utbildning i le Mans och fick 2006 sitt 
diplom som dekorationsmålare. Hon har medverkat vid stora byggplatser i såväl Arcachon som le Mans, Vendée 
och Saumur. Ulrica är också föreläsare på utbildningar i le Mans, Nantes och Bordeaux. ”Jag älskar verkligen 
mina tre yrken: skulptör, föreläsare och dekorationsmålare, och jag behöver alla tre för att inte bli uttråkad”. Och 
det är inte helt uteslutet att hon en dag även väver in stylistyrket igen… 








